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 1 ปีมีครั้งเดียวกับเทศกาลดอกโบตั๋นบานหลากสีที่ได้ชื่อว่าเป็นราชนิดีอกไมเ้มอืงจนี 

 ตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่อลังการกับสุสานทหารดนิเผาจิน๋ซี  สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก 

 ชมการแสดง Chang Hen Ge เรื่องราวเก่ียวพระราชส านักในสมัยราชวงศ์ถังด้วยแสง สี เสียง ตระการตา 

 ถ้ าหลงเหมนิ ถ้ าแห่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันวิจิตรตระการตาด้วยหินแกะสลักพระพุทธรูปกว่า1,300 คูหา 

 วัดเสา้หลนิ วัดที่มีชื่อเสียงก้องโลกในด้านศิลปะมวยจีน 

 ชมการแสดง Shaolin Zen Music Ritual เร่ืองราวเกี่ยวกับพระวัดเส้าหลิน และตื่นเต้นกับฉากการต่อสู้บนอากาศ 

 โรงเรยีนฝึกสอนกงัฟู  ชมการแสดงวิทยายุทธของเด็กๆ ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี 

 นั่งรถไฟหัวจรวดรวดเร็ว และทันสมัยทีสุ่ด 

 ที่พักสบายๆ ระดบั 5 ดาว 

 ไมล่งร้านชอ้ป  

 
 

โบตั๋นบานทีล่ั่วหยาง ซอีาน 

เจดีย์ห่านป่าใหญ่  วัดเส้าหลิน การแสดงกังฟู  

ถ้ าหลงเหมิน  สุสานทหารดินเผาจิ๋นซี 

 เดินทาง : พุธที่ 10 – จันทรท์ี่ 15 เมษายน 2562 (6 วนั 5 คนื) 

 

บริษทั ชยัทวัร ์จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

 

ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461 
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  01.) วันแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ–กวางโจว–ซีอาน       

06.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  เคาน์เตอร์สายการบิน China Southern ( Row U)  ประตู 10 

 เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยต้อนรับ 
08.40 น. ออกเดินทางโดย China Southern เที่ยวบิน CZ 362  (2.45 ชม.) 
12.25 น. ถงึสนามบินเมืองกวางโจว เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง เป็นศนูย์กลางการค้าระหว่างประเทศมานานนบัศตวรรษ 
ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากร  
เดินทางตอ่สูเ่มืองซีอาน 
14.35 น. เดินทางโดยสายการบิน China Southern เที่ยวบิน CZ 3219 (2.25 ชม.) 
17.00 น. ถึง เมืองซีอาน (Xi’an) ซึ่งเดิมช่ือว่า ฉางอาน Chang’an แปลว่า ความสุขนิรันดร์ ตัง้ขึน้ในสมัยราชวงศ์โจว                  
(110-221ปีก่อนคริสตกาล) และมีราชวงศ์ตา่งๆ ครองราชย์ตอ่มาถึง 12 ราชวงศ์ 
น าทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศ 
 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
 

ที่พัก   WYNDHAM GRAND HOTEL (5*)  หรือเทียบเทา่  (พกั 2 คืน) 
 

  02.)  วันที่สองของการเดินทาง    เจดีย์ห่านป่าใหญ่–สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ 

อาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทางไปชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (Great Wild Goose Pagoda) หรือ ต้าหยานถ่า เจดีย์นีม้ี 7 ชัน้ สงู 240 ฟตุ  สร้างขึน้ในช่วง 
ต้นของราชวงศ์ถงัในศตวรรษที่ 7 พระสงฆ์เสวนจาง (พระถงัซมัจัง๋) ซึง่เป็นผู้ที่จาริกไปยงัประเทศอินเดีย ในปี ค.ศ.69 ได้อาราธนา 
พระธรรมคมัภีร์ทางพทุธศาสนากลบัมายงัจีนเป็นจ านวนมาก ได้บญัชาการสร้างเจดีย์นี ้ เพื่อเป็นท่ีเก็บรักษางานอนัล า้คา่  ซึง่ 
ตอ่มาทา่นได้แปลเป็นภาษาจีน  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เดินทางสู ่สุสานทหารดินเผาจิ๋นซี หรือ กองทัพทหารดินเผา (Army of Terracotta Warrior) ชมภาพยนตร์จอยกัษ์ 360 องศา 
ทีเ่ก่ียวกบัเร่ืองราวการขดุพบสสุานกองทพัทหารดินเผาจ๋ินซีนบัพนัตวั จากนัน้น าทา่นไปพบสสุานทหารดินเผาจริงๆ ซึง่ทา่นจะตื่น 

ตากบัความยิ่งใหญ่ของกองทหารดินเผาขนาดเทา่กบัคนจริง รวมทัง้อาวธุยทุโธปกรณ์ตา่งๆ ท่ีถกูฝังอยูใ่ต้ดินนบัศตวรรษ จนได้รับ 

การยกยอ่งวา่เป็นสิง่มหศัจรรย์อนัดบั 8 ของโลก มี 3 หลมุ บางหลมุเจ้าหน้าที่ ได้แตท่ าการเปิดหลมุเทา่นัน้ ยงัไมก่ล้าขดุ เกรงวา่ 
จะเกิดความเสยีหายกบัหุน่ท่ีอยูด้่านลา่ง บางหลมุก็เปิดให้ด ูซึง่มีหุน่ทหารนบัพนัตวั และหุน่แตล่ะตวัมีหน้าตาไมเ่หมือนกนั บางตวั 
ก็สวมหมวกบง่บอกถึงต าแหนง่ บางทา่นสงสยัวา่ท าไมหน้าตาหุน่ถึงไมเ่หมือนกนัสกัตวั ค าตอบคือทา่นต้องไปดกูบัตาของทา่นเอง 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

น าชมการแสดง Chang Hen Ge เป็นการแสดงในราชส านกัสมยัราชวงศ์ถงั อนังดงามตระการตา 
ที่พกั 
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  03.) วันที่สามของการเดินทาง           ซีอาน–ล่ัวหยาง–ถ้ าหลงเหมิน 

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ 
10.03 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองลัว่หยางโดย รถไฟฟ้าหัวจรวด (ขบวน G 656) รวดเร็วและทนัสมยัที่สดุของจีน (ที่นัง่ชัน้หนึง่) 
 (มีรถขนกระเป๋า ส าหรับส่งไปที่เมืองลั่วหยาง) 

11.40 น.   ถงึเมืองลัว่หยาง (Laoyang )  เมืองหลวงแหง่แรกของจีน  น าทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เดินทางไปชม ถ า้หลงเหมิน (Longmen Grottoes) ซึง่เป็นสถานท่ีทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอนัวิจิตรตระการตา สร้าง 
ในศตวรรษที่ 5–7 มีคหูาตา่งๆ กวา่ 1,300 คหูา และยงัมีคหูายอ่ยอีก 700 แหง่ แตล่ะคหูาเจาะลกึไปตามหน้าผา และภายในช่อง
เป็นท่ีประดิษฐานของพระพทุธรูปและโบราณวตัถลุ า้คา่ ตัง้แตส่มยัราชวงศ์เวย่เหนือไปจนถึงสมยัราชวงศ์ถงั มีพระพทุธรูปขนาด
ใหญ่ มีความสูงถึง 17 เมตร ส่วนองค์เล็กที่สดุมีความสงูเพียง 1 นิว้ นอกจากนีย้งัมีงานประติมากรรม และจิตรกรรมอีกกว่า
10,000  ชิน้  (รวมรถกอล์ฟ และเรือ) 

อาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 

ทีพ่กั   HYATT PLACE  HOTEL  LUOYANG  (5*) หรือเทียบเทา่  
 

  04.) วันที่สี่ของการเดินทาง        เทศกาลโบตั๋นบาน–เติงเฟิง             

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชม เทศกาลโบตั๋นบานที่ลั่ วหยาง (Luoyang Peony Festival) ดอกโบตัน๋นบัเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองลัว่หยาง มณฑลเหอห
นาน ถือกนัว่าดอกโบตัน๋ที่นี่สวยที่สดุในโลก ท่านจะได้ชมโบตัน๋กว่า 500,000 ต้น 350 สายพนัธุ์ที่ปลกูในเมืองนี ้อาทิ เย่าหวง 
(พนัธุ์เยา่สเีหลอืง) เวย่จี (พนัธุ์เวย่สมีว่ง) จดัเป็นราชาและราชินีของดอกไม้จีน เทศกาลโบตัน๋บานเร่ิมจดัเมื่อปี ค.ศ.1983 และจดั
ติดตอ่กนัมาทกุปี ภายในงานนอกจากการแสดงไม้ดอกยงัมีโชว์โคมไฟ นิทรรศการงานเขียนอกัษรภาพวาด และภาพถ่ายของจีน 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ชมศาลเจ้ากวนอ ูเช่ือกนัวา่เป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอ ูแมท่พัผู้ยิ่งใหญ่ในสมยัสามก๊ก และเป็นผู้ที่ได้รับการยกยอ่งให้เป็นเทพเจ้า 
องค์หนึง่ของชาวจีน   
เดินทางสู ่เมืองเติงเฟิง (Dengfeng) / (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชัว่โมง)  ซึง่เป็นเมืองเลก็ๆ มีเนือ้ที่ประมาณ 200 ตาราง 
กิโลเมตร มีพลเมืองประมาณ 1 ล้านคน ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของเมืองเจิง้โจว เป็นท่ีตัง้ของ วัดเส้าหลิน ที่มีช่ือเสยีงในด้าน 
ศิลปะมวยจีน 
ทีพ่กั   JINPENG ECOLOGY HOTEL  (5*) หรือเทียบเทา่ 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

น าท่านสูเ่ชิงเขาซงซาน ชม SHAO LIN ZEN MUSICRITUAL เป็น การแสดงเก่ียวกบัพทุธศาสนาอนัยิ่งใหญ่ตระการตา จากผู้
ก ากบัภาพยนตร์ที่มีช่ือเสยีง “จางอีโ้หมว่” ซึง่ทา่นจะไมผิ่ดหวงัเลย   
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  05.) วันที่ห้าของการเดินทาง             เติงเฟิง – เจิ้งโจว 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ชม วัดเส้าหลิน (Shaolin Temple) ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของเทือกเขาซงซาน ในอ าเภอเติงเฟิงแหง่มณฑลเหอหนาน วดันีส้ร้าง 
ขึน้ในปี ค.ศ.495 ในสมยัของฮ่องเต้เสีย้วเหวินตีแ้หง่ราชวงศ์เวย่เหนือ ปัจจบุนัวดัเส้าหลนิมีอายกุวา่ 1,500 ปี จดุประสงค์ของการ 
สร้างเพื่อให้เป็นท่ีพ านกัของพระภิกษุจากอินเดียที่เดินทางมาเผยแผพ่ทุธศาสนานิกายเซนในจีน ชม ป่าเจดีย์ (Pagoda Forest)  
อนัเป็นท่ีเก็บอฐิัพระเถระช่ือดงัและอดีตเจ้าอาวาสวดัเส้าหลนิ ซึง่ถือวา่เป็นป่าเจดีย์ทางพทุธศาสนาที่ใหญ่ที่สดุในประเทศจีน คือมี 
เจดีย์ทัง้หมด 240 องค์ สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ถงัจนถึงราชวงศ์ชิง 
 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

น าทา่นสู ่โรงเรียนฝึกสอนวิชากังฟู จากความโดง่ดงัของวิชากงัฟวูดัเส้าหลนิ ท าให้มีโรงเรียนสอนกงัฟูเส้าหลินเกิดขึน้หลายร้อย
แหง่รอบวดั มีหลายหลกัสตูรให้เลือกเรียน ตัง้แต่ 1 วนั 1 เดือน หรือเป็นปี ขึน้อยู่กบัก าลงัเงินของผู้ เรียน เมื่อมาถึงแล้วก็ชมเพลง
หมดัมวยช่ือดงัให้เห็นเป็นขวญัตา ซึง่นกัเรียนจะแตง่กายเป็นเณรเส้าหลนิออกมาโชว์วิทยายทุธให้ชมแตล่ะชดุแสดงให้เห็นถึงความ
หนกัแนน่วอ่งไว แข็งแกร่งของนกัแสดงอายตุัง้แต ่8–30 ปี 
เดินทางสูเ่มืองเจิง้โจว (Zhengzhou)  ( 80 กม. / 1.5 ชม.)เป็น เมืองหลวงมณฑลเหอหนาน หนึง่ในเมืองแหง่อตุสาหกรรมหลกัของ 
จีน อตุสาหกรรมหลกัของเมืองคือสิง่ทอ และผลติผลอื่นๆ ได้แก่ รถแทรกเตอร์ หวัรถจกัร บหุร่ี ปุ๋ ย  และอปุกรณ์ไฟฟ้า  
 

ที่พกั SHERATON GRAND ZHENGZHOU  HOTEL (5*) หรือเทียบเทา่   
 

น าทา่นสู ่ถนนคนเดิน  อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 
 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  06.) วันที่หกของการเดินทาง     เจิ้งโจว - กรุงเทพฯ                      

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชมพิพิธภณัฑ์มณฑลเหอหนาน  ซึง่สร้างมานานกวา่ 70 ปี อาคารหลกัสร้างขึน้ตามแบบสถาปัตยกรรมของหอดดูาวโบราณดู 
เรียบง่าย  แตย่ิ่งใหญ่ภายในกว้างขวาง  และเก็บรักษาโบราณวตัถถุึง 1 ล้าน 3 แสนชิน้  บางสว่นเป็นวตัถโุบราณล า้คา่หาดไูด้ยาก  
 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
 

เดินทางสูส่นามบิน   
14.50 น.  เดินทางโดยสายการบิน China Southern เที่ยวบิน  CZ 3079 ( 4 ชม)  
17.50 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ   
 

หมายเหตุ   ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
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อตัราคา่บรกิาร       

 ท่านละ   59,800.- บาท   

 พกัเดี่ยว เพิม่    9,500.- บาท 

อัตรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบิน (ชัน้ทศันาจร) ตลอดเส้นทาง โดยสายการบิน China Southern 

2. ที่พกัตามที่ระบไุว้ในรายการ  ระดบั 5 ดาว  (พกัห้องละ  2  ทา่น) 
3. อาหารจดัเลีย้งทกุมือ้ตามที่ระบไุว้ในรายการ 
4. น าเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 
5. รถไฟหวัจรวด ลัว่หยาง – ซีอาน  (ที่นัง่ชัน้หนึง่) 
6. คา่สง่กระเป๋าจาก ลัว่หยาง – ซีอาน  ทา่นละ 1 ใบ (ใบใหญ่) 
7. คา่วซีา่ ภาษีสนามบิน  และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิน้ (น า้หนักไม่เกนิ 20 กิโลกรัม) 
8. ทนุประกนัอบุตัิเหตทุา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลทา่นละ 500,000 บาท      

 -  ผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ75 ปีขึน้ไป  ความคุ้มครองลดลง 50%  
9. มคัคเุทศก์ท้องถ่ินพดูภาษาไทย และผู้น าทวัร์จากชยัทวัร์ดแูลทา่นตลอดการเดินทาง 

อตัรานีไ้มร่วม 
-  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
-.  คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ ฯลฯ 

 ระเบยีบการส ารองการเดินทาง 
         ทางชยัทวัร์ขออนญุาตเรียนแจ้งสมาชิกเก่ียวกบัระเบียบการส ารองการเดินทาง  ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ส ารองที่นัง่ลว่งหน้า  พร้อมยืน่หลกัฐานการเดินทาง และเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท 

2.  กรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง       

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ 

1.  หนงัสอืเดินทาง (Passport)  มีอายกุารใช้งานไมต่ า่กวา่ 6 เดือน มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 
2.  รูปที่ใช้ยื่นวซีา่ ต้องเป็นรูปส ีถา่ยไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  
     พืน้หลงัสขีาว หน้าตรง เห็นใบหน้าอยา่งชดัเจน เปิดห ู เปิดหน้าผาก  เปิดคิว้  ไมย่ิม้เห็นฟัน   
     ไมส่วมเคร่ืองประดบั  ขนาด 2 นิว้ ( 33 มม. X 48 มม. ) และห้ามใสเ่สือ้ สขีาว (จ านวน 2 รูป ) 
3.  ช่ือ เลขที่สถานท่ีท างาน เบอร์โทรศพัท์ พร้อมต าแหนง่การงาน (หรือนามบตัร) 
4.  ช่ือ เลขที่สถานศกึษา และเบอร์โทรศพัท์ (กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศกึษา) 
5.  ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

ตดิตอ่  : เหมียว /  ไปร์ท   :   โทร. 0 2212 8431  ตอ่  122 , 124                

                Line ID: @chaitour     E-mail : outbound@chaitour.co.th    โทรสาร. 0 2211 0119   
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