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เที่ยว 2 มณฑล (ซ่านซี+เหอหนาน)  
ซีอาน-ลั่วหยาง-ไคเฟิง-เจิ้งโจว 6 วัน 5 คืน 

เทศกาลดอกโบตั๋น+รถไฟความเร็วสูง 
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สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
• ซอีาน “กองทพัทหารดนิเผาของกษตัรยิจ์ ิน๋ซ ี(รวมรถเล็ก)” 
• ล ัว่หยาง “ถ า้หนิหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืค)ู หรอื ถ า้ประตมูงักร (รวมรถเล็ก)” 

• ล ัว่หยาง “เทศกาลดอกโบต ัน๋” ชว่งสงกรานต ์

• เจ ิง้โจว “พพิธิภณัฑเ์หอหนาน”  

• ก าแพงเมอืงโบราณ มอีายเุกา่แกก่วา่ 600 ปี 

• วดัฉอืเอนิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ “ตา้เยีย่นถา่” เจดยีห์า่นป่าใหญ ่ 

• ศาลไคเฟิงของทา่นเปาบุน้จิน้ (เปากงฉือ) 

• ไมล่งรา้นรฐับาล  

• โรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว 

• ไมแ่จกกระเป๋า / ไมม่รีาคาเด็ก  

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรม 

หรอืเทยีบเทา่ 

1 สวุรรณภมู ิ– ซอีาน CZ362/3219 ✈ ✈ 🍽 
XIAN HUA RONG 
INTERNATIONAL HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 สสุานทหารหุน่ดนิเผา – ตลาดอสิลาม – โชวร์าชวงศถ์ัง 🍽 🍽 🍽 
XIAN HUA RONG 
INTERNATIONAL HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เจดยีห์า่นป่าใหญ ่– ตา้หมงิกง – ก าแพงเมอืง – รถไฟ

ความเร็วสงู สู ่ลัว่หยาง  
🍽 🍽 🍽 

LUOYANG PENOY HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ถ ้าประตมูังกร(รวมรถแบตเตอรี)่ – วดัเสา้หลนิ(รวมรถ

แบตเตอรี)่ – ป่าเจดยี ์– โชวก์ังฟ ู– ซนิหมี ่
🍽 🍽 🍽 

CHEREED HOTEL หรอื
เทยีบเท่า 

5 
ซนิหมี ่– ไคเฟิง – ศาลไคเฟิง – ศาลามังกร – เจดยีเ์หล็ก 

– เจิง้โจว 
🍽 🍽 🍽 

HOLIDAY INN EXPRESS  

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

6 พพิธิภัณฑเ์หอหนาน – กรุงเทพฯ สวุรรณภมู ิ 🍽 🍽 ✈  

ซอีาน-ล ัว่หยาง-ไคเฟิง-เจ ิง้โจว+รถไฟดว่น 6 วนั 5 คนื 

รวมรถไฟความเร็วสงูทีน่ ัง่ช ัน้2 ซอีาน-ล ัว่หยาง 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว เพิม่ วซีา่เดีย่ว 

20-25 มนีาคม 63 31,900.- 6,500.- รวม 

27 มนีาคม – 1 เมษายน 63 32,900.- 6,500.- รวม 

3 – 8 เมษายน 63 37,900.- 6,500.- รวม 

10 – 15 เมษายน 63 39,900.- 6,500.- รวม 

12 – 17 เมษายน 63 39,900.- 6,500.- รวม 

1 – 6 พฤษภาคม 63 34,900.- 6,500.- รวม 

22 – 27 พฤษภาคม 63 32,900.- 6,500.- รวม 
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3 – 8 มถินุายน 63 33,900.- 6,500.- รวม 

19 – 24 มถินุายน 63 32,900.- 6,500.- รวม 

3 – 8 กรกฎาคม 63 32,900.- 6,500.- รวม 

24 – 29 กรกฎาคม 63 33,900.- 6,500.- รวม 

7 – 12 สงิหาคม 63 34,900.- 6,500.- รวม 

28 สงิหาคม – 4 กนัยายน 63 32,900.- 6,500.- รวม 

11 – 16 กนัยายน 63 31,900.- 6,500.- รวม 

18 – 23 กนัยายน 63 32,900.- 6,500.- รวม 

9 – 14 ตลุาคม 63 35,900.- 6,500.- รวม 

13 – 18 ตลุาคม 63 35,900.- 6,500.- รวม 

23 – 28 ตลุาคม 63 35,900.- 6,500.- รวม 

 

ราคาไมร่วม   

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คา่ทปิคนรถทอ้งถิน่ และคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์(รวม250หยวน)  

หมายเหต ุ 

* รายการอาจมกีารสบัเปลีย่น และ/หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

* ครบ 15 คน ออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทัวรไ์ทย เดนิทางไปกบักรุ๊ป ดแูลคณะตลอดการเดนิทาง  

* บรกิารน ้าดืม่ทกุวันทอ่งเทีย่ว  

* ทกุทีน่ั่งมปีระกนัอบุตัเิหตุ วงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

* เทีย่วบนิภายในมกีารเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ  

* อาจมกีารเปลีย่นเสน้ทางเป็นเขา้ซอีาน/ออกเจิง้โจว หรอืแจง้ ใหท้ราบในเวลากระช ัน้ชดิทา่นใดทีต่อ้งออก

ต ัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ,รถทวัร,์รถไฟ) กรณุาเผือ่เวลาและสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทกุคร ัง้เพราะหาก

มคีวามเสยีหายทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบ 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สวุรรณภมู-ิซอีาน 

05.30 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U สายการบนิไชน่าเซาเธริน์

แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารใหท้ีส่นามบนิ  

08.40 น. ออกเดนิทางไปนครซอีาน โดยเทีย่วบนิที ่CZ 362 แวะเปลีย่นเครือ่งทีก่วางเจา ไมอ่อกนอกสนามบนิ 

12.25 น. ถงึสนามบนิกวางเจา รอตอ่เครือ่งเดนิทางสูซ่อีานว (กระเป๋าเชค็ตรงไปซอีาน) 

14.35 น. ออกเดนิทางสูน่ครซอีาน โดยเทีย่วบนิ CZ 3219 

17.00 น. เดนิทางถงึนครซอีาน เมอืงหลวงของมณฑลสา่นซ ี ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีม่แีมน่ ้าเวย่ไหลผา่น มปีระวตัศิา 
สตร ์ยาวนานกวา่ 6,000 ปี ไดถ้กูสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัย
ตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 12 ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการตดิตอ่ทางเศรษฐกจิและ วฒันธรรม ระหวา่งจนี
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กับประเทศตา่งๆ ทัว่โลก เป็นจุดเริม่ตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลือ่งชือ่  มโีบราณสถานโบราณวตัถุ
เกา่แกอ่ันล ้าคา่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของจนี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

19.00 น. น าทา่นรับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร 

  พักที ่XIAN HUARONG INTERNATIONAL HOTEL หรอื SKYTEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 
  ดาว เทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง ซอีาน-สสุานทหารมา้-ตลาดอสิลาม-โชวร์าชวงศถ์งั เกีย๊วซอีาน 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 เดนิทางสูต่ าบล “หลนิถ่ง” ทีม่ชี ือ่เสยีงในการผลติผลทับทมิ น าชมสถานทีส่ าคัญทีส่ดุของเมอืงซอีาน 

ทีไ่ดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 คอื 

กองทัพทหารดนิเผาของกษัตรยิจ์ิน๋ซ ี(รวมรถเล็ก)  แวะชมโรงงานตุ๊กตาดนิเผา เป็นตุ๊กตาดนิเผาที่

จ าลองจากของจรงิแตท่ าขนาดเล็กลง   

  น าชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสสุาน ซึง่ถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจิิน๋ซฮี่องเต ้สุสาน

ทหารหุ่นแห่งน้ีชาวนาจีนไดขุ้ดคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมี

ขนาดเทา่ตัวคนจรงิ และมใีบหนา้แตกตา่งกันทกุตวั มบีันทกึวา่สสุานแห่งน้ีใชแ้รงงานทาสเป็นจ านวนถงึ 

726,000 คน ใชเ้วลาก่อสรา้ง 36 ปี น าชมประวัตฯิบนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบรเิวณทีค่าดว่าเป็น

สสุานของจักรพรรดจิิน๋ซ ีปฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีทีไ่ดท้รงรวบรวม แผน่ดนิจนีใหเ้ป็นหนึง่เดยีวได ้

ส าเร็จ ปัจจุบันมกีารคน้พบที่ตัง้ของสุสานแลว้แต่ยังไม่มกีารเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศกึษาถงึ

วธิกีารป้องกันการเสือ่ม สภาพของวัตถโุบราณทีอ่าจเสยีหายเมือ่ถกูอากาศภายนอก 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

 เดนิทางกลับเขา้ตัวเมอืง  อสิระชอ้บป้ิงทีต่ลาดอสิลาม เลอืกซือ้ของฝากพื้นเมอืง หรอืของทีร่ะลกึ

ตา่งๆ 

 18.30 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร *ชมิอาหารเกีย้วขึน้ชือ่ของซอีาน  

  น าชมโชวร์าชวงศถ์งัอันตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศถ์ังทีส่ะทอ้นให ้

เห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะทีรุ่่งเรอืงอยา่งสดุๆ  

  พักที ่XIAN HUARONG INTERNATIONAL HOTEL หรอื SKYTEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 

  ดาว เทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม ซอีาน-เจดยีห์า่นป่าใหญ-่พพิธิภณัฑต์า้

หมงิกง-ก าแพงโบราณ-รถไฟดว่นสูล่ ัว่หยาง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
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  ชมเมอืงซอีาน ผ่านชมหอระฆังซึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซอีาน มรีะฆังแขวนไวบ้นยอดหอเพือ่ตบีอกเวลา

ในตอนเชา้ มคีวามสงู 36 เมตร อาคารมลีักษณะแบบจนีสรา้งขึน้ดว้ยไมท้ัง้หมด ภายในจัดแสดงเครือ่ง

เรอืน เครือ่งลายครามและของมคีา่ตัง้แตร่าชวงศห์มงิ-ซงิ  

  เดนิทางสูว่ัดฉือเอนิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ “ตา้เยีย่นถา่” เจดยีห์า่นป่าใหญ ่วัดน้ีเคยเป็นอารามหลวงที่

สรา้งขึน้โดยฮ่องเตถ้ังเกาจง เพือ่ตอบแทนคุณมารดา หลังจากสรา้งเสร็จไดน้มินตพ์ระถังซัมจ๋ังมาเป็น

เจา้อาวาส และแปลพระคัมภรีพ์ระไตรปิฎกทีน่ ามาจากอนิเดยี พระถังซัมจ๋ังไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและร่วม

สรา้งเจดีย์ห่านป่าขึน้เพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดียจ์ะคลา้ยแบบอนิเดีย มี 7 ชัน้ สูง 64.7 

เมตร ในสมัยก่อนจะสรา้งเจดยี์ดว้ยดนิทัง้หมด แต่พอมาในสมัยราชวงศห์มงิ ไดรั้บการบูรณะเป็นอฐิ

ทัง้หมด    แวะซือ้ผา้ไหมจนีสนิคา้ OTOP คณุภาพด ี 

   ชมสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ ทีค่งคุณค่าทางประวัตศิาสตร ์“พระราชวงัตา้หมงิกง” คอืการขุด

พบทีต่ัง้ของพระราชวังโบราณสมัยราชวงศถ์ัง “ตา้หมงิกง” ถูกสรา้งขึน้เมือ่ ปี ค.ศ. 634 โดยพระบรม

ราชโองการของหลีซ่ือ่หมงิ ฮอ่งเตเ้รอืงอ านาจแหง่ราชวงศถ์ังในยคุทีน่ครฉางอาน (ซอีาน) รุ่งเรอืงสดุๆ 

เป็นศูนยก์ลางอารยะธรรมและศูนยก์ลางการคา้ขายระหว่างประเทศ เชือ่กันว่า 17 จาก 21 ฮ่องเต ้ใน

สมยัราชวงศถ์ังไดใ้ชพ้ระราชวังตา้หมงิกงเป็นทีป่ระทับตอ่เน่ืองมานานนับ 200 ปี กาลเวลาทีผั่นเปลีย่น

หลากยุคหลายสมัยนับพันปี ท าใหไ้ม่มใีครรูว้่า “ตา้หมงิกง” เดมิเคยมทีีต่ัง้อยู่ตรงไหน จนมกีารขุดพบ

แนวทีต่ัง้ก าแพงวังรัศม ี3.2 กโิลเมตรใจกลางนครซอีาน จงึทราบวา่“ตา้หมงิกง” ในอดตีจงึมขีนาดใหญ่

กวา่พระราชวังแวรซ์ายย ์3 เท่า มขีนาดใหญ่กว่าพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในนครปักกิง่ 4.5 เท่า  และมี

ขนาดใหญ่กวา่พระราชวังเครมลนิถงึ 12 เท่า น่ีคอืความยิง่ใหญ่ของพระราชวังโบราณในสมัยกวา่พันปี

ของราชวงศ์ถัง น าท่านเขา้ชมในส่วนพิพิธภัณฑ์ ยอ้นรอยประวัติศาสตร์ ชมความรุ่งเรืองดา้น

สถาปัตยกรรมโบราณ พรอ้มชมภาพยนตร ์IMAX 3D (ราคารวมคา่รถแบตตารี)่  

 

 

 

 

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

  น าทา่นชมก าแพงเมอืงโบราณ ทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ มอีายเุกา่แกก่วา่ 600 ปีและไดรั้บ

การอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ี ก าแพงจากทศิเหนือถงึทศิใตย้าว 2.8 กม. ทศิตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2  
กม. ความยาวโดยรอบ 14 กม. สงู 12 เมตร มปีระตเูขา้ออกทัง้สีด่า้น รวม 13 ประต ูบรเิวณดา้นขา้งยัง
มสีวนสาธารณะ เพือ่พักผอ่นหยอ่นใจดว้ย ผา่นชมหอระฆังซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซอีาน ซึง่นับเป็น
สญัลักษณ์ของเมอืง แขวนระฆังไวบ้นยอดหอเพือ่ตบีอกเวลาในตอนเชา้ มคีวามสงู 36 เมตร อาคารมี
ลักษณะแบบจนี สรา้งขึน้ดว้ยไมท้ัง้หมด ภายในจัดแสดงเครือ่งเรอืน เครือ่งลายครามและของมคีา่ 
ตัง้แตร่าชวงศห์มงิถงึราชวงศซ์งิ   

  โดยรถไฟความเร็วสูง (หวัจรวจ)ทีม่คีวามเร็วสูงสุด 350 กม. ตอ่ช ัว่โมง ขบวนที ่G 1880 

(16.23-17.58 น.หรอื G1832 16.59-18.31 น. หรอืขบวนที่ม ีเวลาใกลเ้คียงกนั) น าท่าน

เดนิทางสู่เมอืงลั่วหยาง อดตีราชธานีที่ยิง่ใหญ่สบืต่อกันมาถงึ 10 ราชวงศ ์ยนืยาวนับ เป็นที่สองรอง

จากซอีาน จักรพรรดนีิ “บูเซ็คเทยีน”โปรดปรานเมอืงลั่วหยางมาก ตัง้ใหเ้ป็นราชธานีในสมัยทีพ่ระองค์

ประกาศตนเป็นฮอ่งเตห้ญงิ พระราช ทานนามเมอืงวา่ “นครเสนิต”ู มคีวามหมายวา่ “เทพนคร” 

ค ่า เดนิทางถงึลั่วหยาง น าทา่นรับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พักที ่LUO YANG PENOY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาวลบ 

วนัทีส่ ี ่  ล ัว่หยาง-ถ า้หลงเหมนิ(รวมรถแบตเตอรี)่-เต ิง้ฟง-วดัเสา้หลนิ(รวมรถแบตเตอรี)่-ป่า 

  เจดยี-์โชวก์งัฟู 
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07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าชม ถ า้หนิหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืคู) หรอื ถ า้ประตูมงักร (รวมค่ารถเล็ก) หมู่ถ ้าพันพระที่

ตัง้อยูร่มิฝ่ังน ้าอีเ๋จยีง เป็นพุทธสถานเกา่แกท่ีส่ าคัญและน่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุแห่งหนึง่ของจนี สรา้งราวปี 

พ.ศ. 1038 ในสมัยเวย่เหนือและสรา้งเพิม่เตมิเรือ่ยมาจนถงึสมัยราชวงศถ์ัง โดยการเจาะหนา้ผาหนิให ้

เป็นถ ้าหรืออุโมงคเ์ขา้ไป แลว้สลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ พระโพธสิัตว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล 

รวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถ ้า สรา้งโดยการอุปถัมภข์องชนชัน้สงูในสมัยนัน้ๆ บเูซ็คเทยีน

สมัยเป็นฮ่องเฮา เคยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองคเ์ป็นจ านวนมาก เพือ่บูรณะถ ้าหนิหลงเหมิ

นแห่งน้ี การสรา้งถ ้าพระพุทธแห่งน้ีที่ไดรั้บอทิธพิลมาจากอนิเดียและเอเชยีกลาง ปัจจุบันยูเนสโก ้

ประกาศใหห้ลงเหมนิเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 น าชมวัดถ ้าเฟ่ิงเซยีนซือ่ ชมพระ

ประธานสงู 17 เมตรสลักอยู่กลางแจง้แวดลอ้มดว้ยพระโพธสิัตวแ์ละทวยเทพ กล่าวกันว่าใชพ้ระพักตร์

ของพระนางบเูซ็คเทยีนเป็นแบบในการแกะสลัก **จากนัน้น าทา่นเดนิสูเ่ติง้ฟง ประมาณ 1.5 ชม.)   

13.00 น. รับประทานอาหารทีภ่ัตตาคาร 

   เดนิทางสูเ่มอืงเติง้ฟง (หยางเฉงิ) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศเ์ซีย่   
 น าท่านเขา้ชมวัดเสา้หลนิ (รวมค่ารถเล็ก) ซึง่กอ่ตัง้โดยภกิษุชาวอนิเดยีนามว่า “พระโพธธิรรม” ซึง่

เป็นผูน้ าพุทธศาสนานกิายเซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนาเมือ่ราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณ

สมาธเิพือ่ใหเ้ขา้ถงึสจัธรรม ตอ่มาอารามแหง่น้ีกลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัวที่

รูจ้ักกันดใีนนาม “กงัฟู” น าชมสิง่ส าคัญในวัดเสา้หลนิอันไดแ้ก่วหิารสหัสพุทธ สถานที่ประดษิฐาน

ประตมิากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดตี ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค ์ชมป่าเจดยี ์หรอื ถา่หลนิ ที่

มหีมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึง่เป็นสถานที่บรรจุอัฐขิองอดีตเจา้อาวาสของวัดเสา้หลนิ จากนั้นชมการ

แสดงกังฟทูีม่กีารสบืทอดเป็นบทเรยีนและมกีารจัดแสดงใหนั้กท่องเทีย่วไดช้ม ทีโ่รงเรยีน ฝึกกังฟูใน

บรเิวณใกลเ้คยีงวัดเสา้หลนิ   **จากนัน้เดนิทางสูอ่ าเภอซนิหมี ่

  

 

 

 

 

 

ค ่า  ถงึซนิหมี ่รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 

  พักที ่CHEREED HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาวบวก  

วนัทีห่า้ ซนิหมี-่ไคเฟิง-ศาลไคเฟิง-ศาลามงักร-เจดยีเ์หล็ก-เจ ิง้โจว 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 ไคเฟิงเป็นเมอืงเกา่แก ่เคยเมอืงหลวง 7 ราชวงศนั์บตัง้แตย่คุจา้น กวอ๋และรุ่งเรอืงทีส่ดุในสมัย 

  ราชวงศซ์ง่ มเีน้ือที ่900 คารางกโิลเมตร มปีระชากรประมาณ 1.9 ลา้นคน  

  น าชม ศาลไคเฟิงของทา่นเปาบุน้จิน้ (เปากงฉือ) ทีส่รา้งขึน้บนเนื้อที ่4,000 ตารางเมตร เป็น 

  สถานทีซ่ ึง่ใชใ้นการพพิากษาคดขีองทา่นเปาบุน้จิน้ ขนุนางผูท้ีม่คีวามซือ่สตัยย์ตุธิรรม จนเป็นทีเ่ลือ่ง

  ลอืแหง่ราชวงศซ์ง่เหนือ ชมหอ้งพจิารณาคดทีีม่ทีีต่ดัหวัสนัุข หวัเสอื และหัวมังกร ชมรูปหลอ่สมัฤทธิ์

  ของทา่นเปาฯ สงู 2.5 เมตร  

  น าชม ศาลามงักร (หลงถงิ) ซึง่ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงไคฟง สรา้งขึน้เมือ่ ปี ค.ศ. 

   1692 ในสมัยจกัรพรรดคิังซแีหง่ราชวงศช์งิ (กรุ๊ปทีม่าไคเฟิงในระหวา่งวันที ่18 ต.ค.-18 พ.ย. จะไดช้ม

  เทศกาลดอกเบญจมาศซึง่จัดทีศ่าลามังกรหลงถงิ)  
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12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

  น าชม เจดยีเ์หล็ก (เถยีถา่) ซึง่เป็นเจดยีข์นาด 13 ชัน้ สงู 54.6 เมตร รูปทรง 8 เหลีย่ม สรา้งขึน้

ในปี ค.ศ. 1049 โดยลกัษณะภายนอกใชก้ระเบือ้งหลากสมีาประตดิประตอ่หอ่หุม้จนมคีวามสวยงาม

โดดเดน่ 

  น าทา่นเดนิสูเ่จิง้โจว (ประมาณ 1.5 ชม.) เมอืงหลวงของมณฑลเหอนาน ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าเหลอืง

ตอนปลายของทีร่าบจนีเหนือ เป็นเมอืงเกา่แกต่ัง้แตส่มัยราชวงศซ์ง่ มปีระชากรประมาณ 1 ลา้นคน มี

พืน้ทีส่เีขยีวและสวนสาธารณะตา่งๆเป็นจ านวนมาก ปัจจุบัน เจิง้โจวนับเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่ใหม่

ของจนี ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

ค ่า  ถงึเจิง้โจว รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

  พักที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่ก  เจ ิง้โจว-พพิธิภณัฑเ์หอหนาน-กรงุเทพฯ  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

    น าชม พพิธิภณัฑเ์หอหนาน 1 ใน 3 พพิธิภัณฑห์นาดใหญท่ีเ่ก็บรักษาโบราณวัตถุ 1,300,000 ชิน้ 

คดิเป็น 1 ใน 8 ของโบราณวตัถทุีม่อียูใ่นพพิธิภัณฑท์ัง้หมดทั่วประเทศจนี แตถ่า้พจิารณาจากมลูคา่

ทางวัฒนธรรมแลว้ พพิธิ ภณัฑเ์หอหนานเป็นรองก็แตพ่พิธิภัณฑพ์ระราชวังโบราณ ทีก่รุงปักกิง่เทา่นัน้ 

ชมเครือ่งทองสมัฤทธิท์ีม่อีาย ุ 4,000 ปี ชม "หยง่จง" เครือ่งดนตรโีบราณ 7 บันไดเสยีง ทีม่ี

สว่นประกอบ 26 ชิน้ ชิน้เลก็ทีส่ดุหนัก 2.8 กโิลกรัม ชิน้ใหญท่ีส่ดุหนัก 152.8 กโิลกรมั ใชบ้รรเลงดนตรี

ในพธิเีซน่ไหวบ้รรพบรุุษหรอืพระราชพธิเีลีย้งรับรองของพระราช ส านัก ชมดาบเหลก็ทีเ่ชือ่วา่เป็นดาบ

ดา้มแรกของจนี ทีใ่ชช้า่งฝีมอืขัน้เทพในการน าตา่งหนิตา่งธาตมุาประกอบเป็นดาบดา้มเดยีว ภายนอก

เป็นหยก ภายในเป็นทองเหลอืง ตวัดาบเป็นเหลก็ ระหวา่งดา้มกับตวัดาบประดับดว้ยพลอย พพิธิภัณฑ์

เหอหนานยังเกบ็ภาพมังกรเปลอืกหอยทีม่ปีระวตัยิาวนาน 6,500 ปี ขดุพบทีส่สุานในเมอืงผูห่ยาง 

มณฑลเหอ หนาน นักโบราณคดสีนันษิฐานวา่ เจา้ของสสุานอาจจะเป็นฝซู ี บรรพบรุุษของมนุษยต์าม

เทพนยิายของจนีหรอืหวงตีบ้รรพบรุุษของชาตจินีก็เป็นได ้(พพิธิภัณฑปิ์ดทกุวันจันทร)์ 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร หรอื บรกิารชดุ MAC DONALD หรอืชดุ KFC 

12.30 น. น าทา่นไปสนามบนิ  

16.00 น. เดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่CZ3079 

19.20 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูฯิ โดยสวสัดภิาพ 

***************************** 

อตัรานีร้วม   

คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ กรุงเทพฯ-กวางเจา-ซอีาน//เจิง้โจว-กวางเจา-กรุงเทพฯ สายการบนิไชน่าเซาเทริน์แอรไ์ลน์ 

คา่ทีพ่ัก 2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้งคู ่ 

คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  

คา่บตัรผา่นประต ูและเขา้ชมสถานทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

คา่วซีา่จนี 1,650 บาท  

คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  

ชดุภาษีตัว๋ (คา่ประกันภัยทางอากาศ, คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ, ภาษีสนามบนิไทย+จนี)  

คา่บรกิารไมร่วม  

➢ คา่ใชจ่้ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ นอกจากรายการ 

➢ คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิ ไกดท์อ้งถิน่ และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร(์รวม 250 หยวน)  

➢ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 
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➢ คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

ส ารองทีน่ ัง่   1. ช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง  2.  สว่นที่

เหลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - หักค่าใชจ่้ายไว ้ส าหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ 

เทศกาล หรอืกรุ๊ปทีต่อ้งวางมัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนใน

ประเทศ หรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป - เก็บคา่ใชจ่้าย 15,000 บาท 

/ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 8-19 วัน - เก็บค่าใชจ่้าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-7 วัน - เก็บ

คา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

เงือ่นไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบนิ และ ตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบ 

- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  

เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม 

เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

หมายเหตุ บรษัิทฯมสีทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงหรือสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่จะ

เลื่อนการเดนิทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธิท์ี่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบางรายการ ไม่

สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกันอุบัตเิหตุใหก้ับ

ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ทีจ่่าย 3% 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

- 1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุด

ใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

- 2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
- 3. รูปถา่ยหนา้ตรงไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหทูัง้ 2 ขา้ง / พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ / ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ / ไมใ่ส่

เครือ่งประดับ ไมใ่สเ่สือ้แขนกดุ ไมใ่สเ่สือ้สขีาวหรอืสอีอ่น / ผมหนา้ตอ้งเหนือคิว้ / รูปอัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟู

จเิทา่นัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์**รูปใหมถ่่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** ทา่นทีป่ระสงค์

ใชรู้ปถ่ายขา้ราชการหรือชุดนักเรียน ในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกัดจัดมาพรอ้มกับการส่ง

หนังสอืเดนิทาง 

- 4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

- - เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อและแม ่ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ)  

- - เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น

ของพ่อและแม ่,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งม ี

- ลายเซ็นของพ่อหรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ 

- - เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น ของ

พ่อและแม่, หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมี

ลายเซ็นของพ่อหรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  

- - ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- - ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       

- 5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
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- 6. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูล

เท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

- 7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

15 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

- 8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยู่ในระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

- 9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าจีน ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการ

ยกเวน้วซี่า / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้ง

ตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

- 10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

- ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบเอง 

- 11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรุณาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทฯ) 

- -ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

ไทยเทา่นัน้ 

- - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เน่ืองจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

- 12. อัตราค่าวซีา่ด่วน ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ท่านสง่หนังสอืเดนิทางล่าชา้ยืน่วซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ่้าย

เพิม่ทา่นละ 1,200 บาท 

 

 

 


