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* ไมล่งรา้นรฐับาล 

บนิตรง...หนานจงิ  

หวงซาน จิว่หวัซาน อูซ๋ ี6 วนั 4 คนื 



2562 MU-NKG5D / หนานจิง-หวงซาน-จ่ิวหวาซาน อูซ๋ี 6 วนั 4 คนื   2 

2 
 

 

วนัเดนิทาง ราคา 

*ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ วซีา่ 

12-17 ก.ค. 62 29,900.- 4,800.- รวมวซีา่เดีย่ว 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวงซาน - ภเูขาทีส่วยทีส่ดุในประเทศจนี 

 

 

 

 

 

 

จิว่หวัซาน–สวนพทุธครีแีหง่...กษติคิรรภโพธสิตัว ์

 

 

 

 

ราคารวม ค่าวซีา่เดีย่ว 1,650 บาท, คา่ธรรมเนียมตั๋ว YQ+YR+CN TAX+TH TAX แลว้ผูเ้ดนิทางอาจตอ้งจา่ยค่า

ทัวรเ์พิม่เตมิ (ตามจรงิ) หากสายการบนิมกีารปรับขึน้คา่ธรรมเนยีมตั๋วเพิม่จากนี้ 

ราคายงัไมร่วม คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่คนรถรวมและหัวหนา้ทัวรไ์ทยรวม 250 หยวนตอ่ทา่น 

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้กรณีประกาศขึน้ราคาค่าบัตรผ่านประตูหรอืค่าธรรมเนียมอืน่ๆ* มปีระกันอุบัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ * บรกิารน ้าดืม่ทุกวันท่องเทีย่ว *ครบ 10 ท่านออกเดนิทางไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทยแต่มไีกด์

จนีพดูไทยรับทีส่นามบนิ/ ครบ 15 ทา่นออกเดนิทางมหีัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลับพรอ้มกบัคณะ 

** ทางสถานทูตมีการแจง้เงือ่นไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวซี่าดังนั้นควรเตรยีมเอกสารตามที่
สถานทูตแจง้เงือ่นไขมาหากท่านเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสารจนท าใหไ้ม่สามารถยืน่วี
ซา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ทางบรษัิทสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
-การอนุมัตวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูตทางบรษัิทไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ทัง้นี้บรษัิทเป็น

เพียงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านั้นอัตราค่าธรรมเนียมวซี่าทาง

สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บหากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมัตวิซีา่ทางสถานทตูไมค่นือัตราคา่ธรรมเนยีมใน

การยืน่วซีา่และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

 

 

หวงซานตั ง้อยู ่ในมณฑลอานฮุยถูกประกาศให ้

เป็นมรดกโลกกวี“สเีสีย้เคอ้” ไดแ้ต่งกลอนเขยีน

ชมหวงซานไวว้่า….“หวู่เยี่ยกวุยหลายปู้ ค่านซาน

หวงซานกวุยหลายปู้ ค ่านเยี ่ย”(ชมหา้ภูมาแลว้

เห็นดอยไม่อยากช าเลืองไปภูเหลือง (หวงซาน) 

มาแลว้ไม่อยากชมภูเขาอื่นอีก) พสิูจน์ว่าสวรรค์

บนดนิมีจรงิหรือไม่ดว้ยดวงตาที่ยังสดใสดว้ยสอง

เท า้ที ่ย ังก า้วได เ้ก็บ เกี ่ยวประสพการณ์นี ้ไวใ้น

ความทรงจ า… 

 

จิว่หวัซาน(ภู 9 บัวหรอืภูเกา้วจิติร) ภูเขาศักดสิทิธิ์
ทางพุทธศาสนา 1 ใน 4 ของจีนสูง 1,342 เมตรมี
วัดวามากมายทุกๆปีจะมพีุทธศาสนกิชนมาท่องบุญ
เพราะเชื่อว่าจิ่วหัวซานเป็นที่สถิตแห่งกษิติครรภ
โพธิสัตว์ห รืออีกชื่อคือ “ตี้จ า้งหวางผู่สัก ”พระ
โพธิสัตว์ผู โ้ปรดสัตว์ในยมโลกใหพ้ น้ทุกข์ใน
ศตวรรษที ่8 มพีระภกิษุชาวเกาหลชีือ่จนิเฉียวเจวีย๋ 
(KIM KIAO KAK) มาบวชบ าเพ็ญฌานที่นี่ถงึ 75 ปี
จนส าเร็จถงึขัน้สงูสดุ 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก12/7  นดัพบสวุรรณภมู ิ

23.30 น. พรอ้มกันทีส่วุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เกาะเช็คอนิ U โดยสารการบนิ CHINA EASTERN 

AIRLINE ** จอดรถสง่ผูโ้ดยสารไดท้ีป่ระต ู3-4 

วนัทีส่อง13/7 กรงุเทพฯ – หนานจงิ – จงซานหลงิ – จ ิว่หวัซาน  

02.20 น. เหริฟ้าสูน่านกงิ โดยเทีย่วบนิทีM่U2804 

07.00 น. ถงึทา่อากาศยานนานกงิ (หนานจงิ)น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 รับประทานอาหารเชา้แบบเซตกลอ่งบนรถ 

 ผ่านชมตัวเมอืงนานกงิ (หนานจงิ) เมอืงเอกของมณฑลเจยีงซอูดตีราชธานีเก่าประวัตกิารตัง้เมอืง

ยอ้ยยคุไปถงึสมัยชนุชวิ (473 ปีกอ่นครสิตกาล) ตัง้ชือ่เมอืงว่า“จนิหลนิ”ต่อมาเมือ่ปีค.ศ. 212 ซนุกวน

แห่ง 3 กก๊ไดต้ัง้นานกงิเป็นราชธานสีรา้งเมอืงใหม้ปีราการมัน่คงดว้ยกอ้นหนิขนาดมหมึาเมอืงนี้จงึมชี ือ่

เรยีกว่า“สอืโถวเฉิง”ซึง่แปลว่าเมอืงหนินครนานกงิกลับมาคกึคักอกีเมือ่จูหยวนจางชาวฮั่นขับๆไล่ชาว

มองโกลแลว้ตัง้ราชธานีทีน่านกงิใชช้ือ่วา่“ยิง่เทยีน”ภายหลังเกดิไฟไหมพ้ระราชวังจักรพรรดเิฉงิจูโ่ปรด

ใหย้า้ยราชธานีไปที่นครปักกิง่นานกงิยังเคยเป็นที่ตัง้รัฐบาลของพรรคก๊กมนิตั๋ งอยู่หลายปีจนกระทั่ง

รัฐบาลพรรคคอมมวินสิตม์อี านาจเบ็ดเสร็จกก๊มนิตั๋งจงึอพยพไปอยูเ่กาะไตห้วัน 

 น าท่านชมจงซานหลงิ(รวมรถแบตเตอรี)่ สสุานดร.ซนุยดัเซน็ (Mausoleum of Dr. Sun Yat-Sen) 

มหาบุรุษผูน้ าพาชาวจนีกา้วขา้มการเปลีย่นแปลงการปกครองทีม่มีาอย่างยาวนานนับพันพันปีสูค่วาม

เสมอภาคจนถกูยกใหเ้ป็นบดิาแหง่จนียคุใหมส่สุานดร.ซนุยดัเซนซึง่ถอืเป็นดนิแดนศกัดิส์ทิธิข์องชาวจนี

ทุกคนสรา้งขึน้หลังจากดร.ซุนยัดเซ็นถงึแก่อาสัญกรรมในปีค.ศ. 1925ตัง้อยู่บนเขาจงิซาน (ภูเขาสี

มว่ง) ครอบคลุมอาณาเขตราว 80,000 ตารางเมตร (20เอเคอร)์ ซึง่หอนีม้หีลังคาดนิเผาเป็นกระเบือ้งสี

น ้าเงนิส่วนอาคารที่เก็บศพอยู่ทางตอนล่างจากหออนุสาวรยีล์งมาเล็กนอ้ยหากมองจากมุมสูงจะเห็น

สสุานเป็นรูปกระดิง่ซ ึง่เป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรมความอตุสาหะในการอทุศิตนเพือ่ชาวจนีการต่อสูก้ับ

การกดขีแ่ละอสิรภาพของประเทศในทางกลับกนัเมือ่เดนิเทา้ขึน้บนัได392ขัน้เป็นระยะทางกวา่700เมตร

ขึน้สูห่ออนุสาวรยีแ์ลว้มองยอ้นกลับมาววิเมอืงนานกงิทีอ่ยูต่รงหนา้ก็สวยงามมาก 

12.00น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 น่ังรถผ่านชมสะพานขา้มแมน่ า้แยงซเีกยีง “หนานจงิฉางเจยีงตา้เฉียว”ซึง่มคีวามยาวประมาณ 

4.5 กโิลเมตรเปิดใชม้าตัง้แตปี่ ค.ศ. 1968 เดมิสะพานนีเ้ป็นโครงการของรัสเซยีแตเ่มือ่ความสมัพันธ ์2 
ประเทศรา้วฉานจนีจงึด าเนนิโครงการนี้ดว้ยตนเองโดยใชแ้รงงานชาวจนีกว่า 9,000 คนใชเ้วลา 8 ปี
กอ่สรา้งจนส าเร็จ 

 น าท่านเดนิทางสู่อูซ๋ ี(เดนิทาง 2.5 ชม) เมอืงโบราณทีส่รา้งขึน้เมือ่ประมาณ 2,000 ปีก่อนเป็นเมอืง

อตุสาหกรรมเกา่ในมณฑลเจยีงซ ูสาธารณรัฐประชาชนจนี บรเิวณทีลุ่่มปากแมน่ ้าแยงซมีทีะเลสาบไท่หู

พาดผา่นแบง่เมอืงออกเป็นสองสว่นทางทศิจะวันตกมอีาณาเขตตดิกบัฉางโจวและทางทศิตะวันออกตดิ

กบัซโูจวเดมิชือ่“โหยว่ซ”ีมคีวามหมายวา่“มดีบีกุ”ตอ่มาเมือ่ราชวงศฮ์ัน่ขดุใชด้บีกุจนหมดแลว้ชือ่เมอืงจงึ

เปลีย่นมาเป็น“อู๋ซ”ีแปลว่า“ไม่มดีบีุก”เนื่องจากเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการพัฒนาเมือ่ไมน่านมานี้จงึถูกขนาน

นามวา่"เซีย่งไฮน้อ้ย"มชีือ่เสยีงในฐานะทีเ่ป็นหนึง่ในเมอืงตน้ก าเนดิอตุสาหกรรมและเศรษฐกจิสมยัใหม่

ของจนีและยังเป็นบา้นเกดิของนักธุรกจิที่มชี ือ่เสยีงหลายคนในสมัยศตวรรษที่ 20 ที่มสี่วนสรา้งเมอืง

เซีย่งไฮใ้หเ้ป็นเมอืงเศรษฐกจิสมยัใหมอ่กีดว้ยหนึง่ในงานหตัถกรรมทีม่ชี ือ่เสยีงของอูซ๋คีอืการผลติตุก๊ตา

ดนิเผา (Clay Figurines) และกาน ้าชาดนิเผา (Clay Tea Pots) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร 

 พักที ่WUXI HUAMEI LIZHUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่ ี1่4/7   อูซ๋ ี– หลงิซานตา้ฝอ –หอวจิติรธรรม – ถนุซ–ีชอ้ปป้ิงเมอืงเกา่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าชมพระพุทธรูปปางหา้มญาติทองส ารดิองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน“หลงิซานต้าฝอ” (รวมรถ

แบตเตอรร์ี)่ ซ ึง่มคีวามสงูเมตรชมการแสดงน ้าพนุ ้ามนตแ์ละก าเนดิพระพทุธเจา้จากนัน้ชมวงัวจิติรธรรม

หอนิทัศน์พุทธศาสนาสรา้งขึน้ใหม่ล่าสุดสวยงามดว้ยการตกแต่งภายในที่ผสมผสานงานศลิป์แบบ

ตะวันตก (RENAISSANCE)และแบบตะวันออกเขา้ดว้ยกนัหรหูราอลงัการดว้ยการใชส้ทีองมาตกแตง่ที่

ผนังเสาหลังคาโคง้และใชว้าดลวดลายลงทองลายดอกทีโ่ดมหลงัคาชมศนูยก์ลางพทุธจักรวาลจดุทีเ่มือ่

ทา่นเงยหนา้จะขึน้มองจะเห็นหลังคาโดมสฟ้ีาสวา่งมดีวงดาวพรา่งระยบั 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางสเูมอืงโบราณถนุซ(ีใชเ้วลาเดนิทาง 5 ชัว่โมง)  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร 

 หลังอาหาร ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนลีห่ยางหยิน่เซีย่ง 

 พักที ่SUNSHINE HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่ ี1่5/7   ถนุซ ี– หวงซาน(ไมค่า้งบนเขา)  

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 หลังอาหารเดนิทางสูเ่ขาหวงซาน(เดนิทางสูส่ถานกีระเชา้ 1 ช ัว่โมง)น าท่านน่ังกระเชา้ไฟฟ้า

(YUNGU TELPHER) ขึน้สูย่อดเขา (WHITE GOOSE) ในระดับความสงู 1,700 เมตรระหว่างทางท่าน

จะไดเ้ห็นทวิทัศนข์องขนุเขาทีป่กคลมุดว้ยป่าสนเขยีวขจถีงึสถานบีนเขาน าทา่นเดนิชมววิโดยรอบทีเ่ต็ม

ไปดว้ยเมฆหมอกและกอ้นหนิรปูทรงแปลกตา 

น าท่านเดนิชมววิดา้น เป๋ยไห่ชมยอดเขาลงิ เขากบ ยอดเจา้แม่กวนอมิ ยอดสบิแปดอรหันต์ คลอ้ง
กญุแจค ามัน่สญัญา ฯลฯ  

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นสูเ่สน้ทางซไีหช่มทะเลเมฆ ยอดเขาเมฆแดง ยอดเกา้มงักร ยอดดอกบวั เขาหนิบนิมา ฯลฯ 
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น าท่านเทีย่วชมทวิทัศน์บนเขา
หวง ซานซึง่ไดช้ือ่วา่สวยงามตดิอนัดับ 1 ใน 10 ของ
จี น น าท่านชมสนคารวะอายุพันปีและยอดเขา

สวยงามมากมายทางดา้นทิศตะวันออกอ าลา
หวง ซานน่ังกระเชา้ไฟฟ้าลงเขา 

หมายเหต ุ
• แนะน าใหน้ าเป้ใบเล็กๆ น ้าหนักเบาๆ ตดิตวั

ไปดว้ยเพือ่ใส่ น ้า ขนม ฯลฯ เวลาเทีย่วบนเขา 

• การเดนิบนเขาหวงซาน ควรสวมรองเทา้ผา้ใบทีม่พีืน้ยางกนัลืน่  

• เพือ่ความสะดวกในการเดนิชม สิง่ของมคีา่ ยา น ้าดืม่ ฯลฯ ควรใสเ่ป้หลังใบเล็กๆ 

• เพือ่ป้องกนัอนัตราย เมือ่เดนิชมไมค่วรมองววิ  เมือ่มองววิควรหยดุเดนิ 

• กอ่นเดนิทางไปหวงซานควรซอ้มเดนิออกก าลังกายเพือ่ใหร้า่งกายฟิตและเคยชนิ  

• ผูท้ีม่โีรคประจ าตัว เชน่ ความดันโลหติสงูหรอืโรคหัวใจ ควรน ายาประจ าตัวตดิตวัไวเ้สมอ 

• อากาศบนหวงซานเปลีย่นแปลงไดเ้สมอ เสือ้กนั ฝน เสือ้กนัหนาว หมวก 

ควรตดิตัวไวต้ลอด 

เดนิทางกลับเมอืงถนุซ ี น าทา่นชมการท า ผลติภณัฑ์

ไมไ่ผ ่ 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พักที ่SUNSHINE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่า้16/7  ถนุซ–ี เมอืงเกา่ –พพิธิภณัฑฮ์ยุโจว – หมูบ่า้นหงชุน –วดัจอืลู ่– จ ิว่หวาซาน  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าชมเมอืงเกา่ถุนซ ีชมถนนโบราณทีส่รา้งตัง้แต่สมัยราชวงศซ์ง่ มอีายุกว่า 800 ปี ชมหมู่บา้นหง 

ชมุชนเล็กๆทีม่คีวามเป็นตัวของตวัเอง รักษาวถิดีัง้เดมิทีป่ฏบิตัเิหมอืนเมือ่ 200-300 ปีทีผ่า่นมา ชมบา้น

ขนุนางในราชวงศช์งิ ซึง่เป็นบา้นทีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุในถนุซ ี

 น าท่านชมพพิธิภัณฑ ์China Huizhou ซึง่ครอบคลุมพืน้ที ่30,000 ตารางเมตรเปิดในหอวัฒนธรรม

และหอศลิป์Huizhou ในเมอืงหวงซาน จังหวัดอันฮุยมปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและมีตน้ก าเนิดใน

ราชวงศถ์ังและซง่มันเจรญิรุ่งเรอืงในราชวงศห์มงิและชงิจัดแสดงนทิรรศการวัฒนธรรมมณฑลอันฮุย,  

โครงการมวีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งตัวอยา่งส าหรับการแสดงการสง่เสรมิและเผยแพรว่ัฒนธรรมของอาหาร

ในมณฑลอันฮุย เป็นความคดิสรา้งสรรค์และนวัตกรรมมันขึน้อยู่กับวัสดุในทอ้งถิน่ดว้ยลักษณะของ

อาหารเสรมิความใสใ่จในวัฒนธรรมและความรูก้ลายเป็นรสชาตทิีเ่ป็นทีน่ยิมและนยิมการผสมผสานที่

เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนอืและภาคใต ้

น าชมหมู่บา้นโบราณหงชุน (宏村) หมู่บา้นหงชนุ มคีวามหมายว่า “หมู่บา้นทีย่ ิง่ใหญ่” ตัง้อยู่ใน

มณฑลอนัฮยุ (安徽省:an hui sheng ) อ าเภออ ี(黟县:yixian) หมูบ่า้นแหง่นีเ้ร ิม่สรา้งในสมัยราชวงศ์

ซง่ใตป้ระมาณปี 1131-1162  ไดรั้บการอนุรักษ์เป็นอยา่งดไีมใ่หเ้ปลีย่นแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มที่

เปลี่ยนไป ผังเมือง ถนน สถาปัตยกรรม การตกแต่ง และระบบชลประทาน ทุกวันนี้ยังมอีาคารสมัย

ราชวงศห์มงิ และสมัยราชวงศช์งิ เหลอืตกทอดมาทัง้หมด 140 หลัง โดยอาคารทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดคอื

คฤหาสน์ของพ่อคา้เกลือชือ่ว่าหวางติง้กุย้ (汪定贵:wang ding gui) คฤหาสน์ “เฉิงจื้อถัง” (承志

堂:chengzhi tang) สรา้งในสมยัราชวงศ ์ ชงิใน ปีค.ศ. 1855 นอกจากนี้ยงัมโีรงเรยีน ศาลบรรพชน ที่
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ครอบคลุมทัง้เมอืง ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึสิง่ทีเ่ป็นเอกรักษ์โดดเด่นของสิง่ทีย่ังเหลอือยู ่หมูบ่า้นหงชนุได ้

จดทะเบยีนร่วมกันเป็นมรดกโลกภายใตช้ือ่ "หมู่บา้นโบราณในอานฮุยตอนใต ้ซตีีแ้ละหงชนุ" ในการ

ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครัง้ที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่เมืองแคนส์ ประเทศ

ออสเตรเลยีแลว้เดนิทางกลับเมอืงนานกงิ (3ชัว่โมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร 

 น าท่านชม วัดจือลู่ ตั ้งอยู่ใกลก้ับทะเลสาบหมู่บา้นหงชุน เมืองหวงซานเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มี

สถาปัตยกรรมที่งดงามและสภาพแวดลอ้มที่สดชืน่สรา้งใหม่ในปี 2003 ตัง้อยู่ในอ่าวกลางภูเขาเป็น

มรดกโลกทางวัฒนธรรมรูปแบบสถาปัตยกรรมทัง้ในและต่างประเทศตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของ

ราชวงศถ์ังรปูทรงสีเ่หลีย่มและความสงูของอาคาร 55.6 เมตรดา้นหลังของมนัเป็นเหมอืนจมกูชา้งภเูขา

ทางซา้ยเป็นเหมอืนมงักรภเูขาดา้นขวาเป็นเหมอืนเสอืขาวมฉีากกัน้สีช่ัน้และมพีระพทุธรปูสององคน์อน

อยูข่า้งหนา้ 

 จากนัน้น าทา่นทางสู ่จิว่หวัซาน 1 ใน 4 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  

 พักที ่JIUHUA CENTER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่ก17/7  จิว่หวัซาน – สวนพทุธครีจี ิว่หวัซาน –หนานจงิ – ชอ้ปป้ิงหนา้วดัฝู่ จอื – 

กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จิว่หัวซาน 1 ใน 4 ภูเขาศักดิส์ทิธิท์างพุทธศาสนาของจนีสูง 1,342 เมตรมวีัดวามากมายทุกๆปีจะมี

พทุธศาสนกิชนมาทอ่งบญุเพราะเชือ่วา่จิว่หัวซานเป็นทีส่ถติแหง่กษิตคิรรภโพธสิตัวห์รอือกีชือ่คอื“ตีจ้า้ง

หวางผู่สัก”พระโพธสิัตวผ์ูโ้ปรดสัตวใ์นยมโลกใหพ้น้ทุกขใ์นศตวรรษที ่8 มพีระภกิษุชาวเกาหลีชือ่จนิ

เฉียวเจวีย๋ (KIM KIAO KAK) มาบวชบ าเพ็ญฌานทีน่ีถ่งึ 75 ปีจนส าเร็จขัน้สงูสดุ 

น าทา่นชมสวนพุทธครีจี ิว่หวัซาน (大愿文化园) สรา้งขึน้แลว้เสร็จเมือ่ปี 2013 โดยการท่องเทีย่ว

มณฑลอันฮยุถอืเป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหมใ่นเขตนี้ภายในสถานทีก่วา่ 2.836 ตารางกโิลเมตรจะแสดง

ใหเ้ห็นถงึความเชือ่ความศรัทธาของชาวจนีทีม่ตี่อพุทธศาสนาน าท่านเขาชมหอ้งจัดแสดงประวัตคิวาม

เป็นมาของเขาจิว่หัวซานน่ังรถแบตเตอรร์ีเ่พือ่เทีย่วชมความงดงามของเสน้ทางน าชมรปูหล่อโลหะของ

พระโพธสิัตวต์ีจ้า้งหวางระหว่างทางผ่านชมน ้าพุดนตร ี(ขึน้อยู่กับเวลาทีเ่ขา้ชมหากโชคดไีปตรงเวลา

โชวจ์ะมกีารแสดงน ้าพุดนตรรีะหว่างทางที่น่ังรถแบตเตอรร์ี่-รวมค่ารถแบตเตอรร์ีแ่ลว้) น าท่านจุดธูป

กราบไหวข้อพรพระโพธสิตัวต์ีจ้า้งหวาง (ตีจ้า้งหวางผูส่กั) จิว่หัวซานเป็นทีส่ถติแหง่กษิตคิรรภโพธสิตัว์

พระโพธสิตัวผ์ูโ้ปรดสัตวใ์นยมโลกใหพ้น้ทุกขซ์ ึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์ของสตปัิญญาทดสอบความศรัทธา

ดว้ยการเดนิขึน้บนัไดเพือ่ขึน้ไปสมัผัสองคพ์ระโพธสิตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 
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13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสูไ่ทผ่งิ (ประมาณ 2.5 ชัว่โมง) 

 อสิระชอ้บป้ิงที่ถนนโบราณฝูจือ่เมีย่วแหล่งชอ้ปป้ิงรมิแม่น ้าฉิงหวยที่คลาคล ่าไปดว้ยนักเดนิทาง
นักทอ่งเทีย่วขนมพืน้เมอืงแนะน าบวัลอยถั่วแดงและแป้งคลกุงาทอด   

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร เดนิทางไปสนามบนิ 

22.20น. น าท่านเหิรฟ้ากลับสนามบินสุวรรณภูมโิดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบิน

ทีM่U2803 

01.20น.+1 กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

-///////////////////////////- 

 
 
 
อตัรานีร้วม 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลบั (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่ง

ทา่นละ 1 ช ิน้ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ23กก.  

- คา่ทีพ่ัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่

- คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

- คา่วซีา่จนี 1,650 บาท 

คา่บรกิารไมร่วม 
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครือ่งดืม่นอกจากรายการ 
-คา่ทปิคนขบัรถคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย (รวม 250 หยวนตอ่ทา่น ตอ่ทรปิ) 

-คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

-คา่ท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว 

-คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

-คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ

-คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่มส่ามารถไปเทีย่วในสถานที่

ทีร่ะบใุนโปรแกรมไดท้ันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิทาง

บรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาใหถ้า้จัดหาไมไ่ดแ้ละมคี่าบัตรผ่านประตูก็จะคนืค่าบัตรตามทีบ่รษัิททัวร์

ตอ้งจา่ยจรงิแตถ่า้ไมม่คี่าบตัรผ่านประตูใดๆก็จะไมค่นืค่าบรกิาร / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วบางรายการ

ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกันอุบัตเิหตุไว ้

ใหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท**เงือ่นไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ี

ผูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่ี

การขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

ส ารองทีน่ ัง่ มดัจ า10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามสว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 25วัน 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิหลังจากวางมดัจ า-หกัคา่ใชจ้า่ย 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บ
คา่ใชจ้า่ย 50 %/ ยกเลกิกอ่นการเดนิ 1-6 วันเกบ็คา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

**ครบ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ ครบ 15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหนา้ทวัร ์

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง ือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวีซ่า 

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

2.หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่างส าหรับประทับตราอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม 
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3.รูปถ่ายสีขนาด 1.5*2 นิ้ว 2ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพดว้ยกระดาษปรกติ 

4.พื้นหลังสีขาว  

5.ตอ้งเห็นใบหู  

6.ตอ้งเปิดหนา้ผาก  

7.ตอ้งไม่ใส่เครื่องประดับ  

8.ตอ้งไม่ใส่เสื้อขาว(สีอ่อน) 

9.ใบกรอกขอ้มูลที่ไดรั้บจากบริษัท(กรอกตามความเป็นจริง) 

อตัราค่าวซี่าด่วนเมือ่ส่งหนงัสอืเดนิทางล่าชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น2วันจา่ยเพิม่ทา่นละ1,200 บาท /สถานทตูไมรั่บยืน่วซีา่ดว่น 1 วัน 

สถานทูตจนีไม่รบัเล่มของท่านวซี่าในกรณีดงันีค้อื  

1.ชือ่เป็นชายแตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิไวผ้มยาวแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูเกา่ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยเลน่ๆมวีวิดา้นหลังยนืเอยีงขา้งฯลฯมาตดัใชเ้พือ่ยืน่วซีา่ 
4. น ารปูทีเ่ป็นกระดาษสตกิเกอรห์รอืรปูทีใ่ชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว,สายการบนิและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึง่ไม่อาจรับผดิชอบ 

- ต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯอาทกิารนัดหยดุงานการจลาจลเปลีย่นแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบนิภยัธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วย
การถกูท ารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆฯลฯ 

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรือการถูกปฏเิสธในกรณีอื่น 


