
  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 12334 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรโมชั่นนี ้ใช้วีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว  

วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองจีน  

และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทันที 

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบวีซ่าติดเล่มของท่าน 

หากท่านต้องไปท าใหม่ทุกกรณ ี

 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

1 ใน 4 พทุธครีศีกัด ิส์ทิธ ิข์องจนี “เกาะผูโ่ถวซาน”  

ขอพร 9 วดั เสรมิดวง,โชคลาภ,บารมใีหต้วัทา่นเองและครอบครวั 

วดัเจา้แมก่วนอมิไมย่อมไป,วดัไผม่ว่ง,หนานไหก่วนอมิ,วดัเจา้แมก่วนอมิกระโดดทะเล 

วดัผูจ่ ี,้วดัสอืหยนุ,วดัหนานเทยีนเหมนิ,วดัฝเูฉยีน,วดัป่ายจือ่ถางฉานเยีย่น 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยีและแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์เขา้เซีย่งไฮ ้ออกหงัโจว ไมเ่สยีเวลาบนิ 

 ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ไมร่วมคา่ทปิไกด,์คนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น,คา่วซีา่เบบหมูค่ณะ1,500 บาท/ทา่น 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง  

21.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี

เอก๊ซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่น. 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัสอง สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิผูต่ง(เซีย่งไฮ)้ – หมูบ่า้นโบราณซนิฉาง – รา้นบวัหมิะ – หาดไวท่าน – 

รา้นหยก – ถนนนานกงิ – เมอืงหนงิโป –   สะพานขา้มทะเลยาวทีส่ดุในโลก(อา่วหงัโจว) 

00.15 น.  ออกเดนิทางสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ๊กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ760 • ตั๋วเครือ่งบนิไม่

สามารถระบทุีน่ั่ง ทีน่ั่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดใหเ้ท่านัน้ (ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง)• (จนีเวลาเร็วกว่า

ไทย 1 ชม.)  

05.30 น. ถงึสนามบนิผูต่ง เซีย่งไฮ ้น าทา่นผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง,ด่านศุลกากรและรับสัมภาระเรยีบรอ้ย น าท่านเขา้สู่

เมอืงมหานครเซีย่งไฮ ้ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "นครปารสีแหง่ตะวันออก" โดยการผลักดันของรัฐบาลซึง่ให ้

นครเซีย่งไฮก้า้วขึน้เป็นผูน้ าและเป็นศนูยก์ลางดา้นเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยี เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภมูใิจของ

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

28 มนีาคม – 01 เมษายน 2562 9,999 +2,500 XJ+FD 20 

29 มนีาคม – 02 เมษายน 2562 10,901 +2,500 XJ+FD 20 

4 – 8 เมษายน 2562 11,911 +2,500 XJ+FD 20 

http://bit.ly/2NMk5YE


  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

ชาวจนี โดยเฉพาะชาวเมอืงซึง่ถอืกันว่าเมอืงของตนเป็นสัญลักษณ์ของจนียคุใหม ่ ในดา้นความกา้วหนา้และ

ทันสมยั  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 น าท่านแวะชม หมูบ่า้นโบราณซนิฉาง(Xing Chang Gu Zhen) หมูบ่า้นโบราณอนุรักษ์ทีม่อีายกุว่าพันปีเต็มไป

ดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอนัยาวนาน ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศเมอืงโบราณตามอธัยาศัย 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัการแชเ่ทา้ดว้ยสมนุไพรจนี และรับฟังสรรพคุณ “บวั

หมิะ” ยาสามญัประจ าบา้นของจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

  น าท่านสูบ่รเิวณ  เขตหาดไว่ทาน หรอื หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้

ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวงผูม่คีวามยาวจากเหนือจรด

ใตถ้งึ 4 กโิลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดช้ือ่ว่า “ 

พพิธิภณัฑส์ิง่กอ่สรา้งหมืน่ปีแหง่ชาตจินี ” ถอื เป็นสัญลักษณ์

ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮ ้ อกีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้น

การเงนิการธนาคารทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนว

ยาวของไว่ทานเ ป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่

หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-

ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรมและส านักงานใหญข่องธนาคารตา่งชาต ิเป็น

ตน้ บรเิวณเขตไวท่านแหง่นีท้า่นจะสามารถมองเห็น หอไขม่กุ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางเขา้ชม รา้นหยก ฟังบรรยายสรรพคณุของหยก และเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ภายในรา้น. 

น าทา่นชมและชอ้ปป้ิง ถนนนานกงิ ยา่นชอ้ปป้ิงซึง่มคีวามยาวถงึ 5 กม. ศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงทีค่กึคักมากทีส่ดุ

ของนครเชีย่งไฮ ้รวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ชือ่ดังกว่า 10 หา้ง รา้นคา้ต่าง ๆ, รา้นอาหารและศูนยก์ลางความ

บนัเทงิมากมาย 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนงิโป(宁波) โดยการขา้ม   สะพานขา้มทะเล

ที่ยาวที่สุดในโลก(อ่าวหังโจว)  ในมณฑลเจอ้เจียง เริ่มตน้จาก

เมอืงเจยีซงิทางทศิเหนือไปสิน้สุดทีเ่มอืงหนิงโปทางทศิใต ้มคีวาม

ยาวทัง้หมด 36 กโิลเมตร ม ี6 ชอ่งทางจราจร มโีครงสรา้งเป็นสะพาน

ขงึ ใชง้บประมาณในการกอ่สรา้ง ราว 54,000 ลา้นบาท เมอืงหนงิโป 

เมอืงขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของมณฑลเจอ้เจียงรองจากหังโจว

และเป็กกนเมอืงทา่ทีส่ าคัญ อยูห่า่งจากเซีย่งไฮป้ระมาณ 3 ชม. เมอืง

นี้เป็นเมอืงอุตสาหกรรมดา้นสิง่ทอ เครือ่งนุ่งห่ม และเป็นทางผ่านสู่

เกาะผู่โถวซานเพือ่สักการะเจา้แม่กวนอมิ สภาพอากาศเมอืงหนงิโป

คลา้ยกบัเซีย่งไฮ.้  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั TIAN CHENG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงหนงิโป – เกาะผูโ่ถวซาน – นมสัการเจา้แมก่วนอมิ 9 วดั (วดัเจา้แมก่วนอมิไมย่อมไป,วดัไผม่ว่ง,

หนานไหก่วนอมิ,วดัเจา้แมก่วนอมิกระโดดทะเล,วดัผูจ่ ี,้วดัสอืหยุน,วดัป่ายจือ่ถางฉานเยีย่น,วดัหนาน

เทยีนเหมนิ,วดัฝเูฉยีน) – เมอืงโจวซาน – เมอืงโถงเซยีง 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเพือ่เดนิทางขา้มสู่ เกาะผูโ่ถวซาน 1 ใน

จ านวน 670 เกาะนอ้ยใหญข่องหมูเ่กาะตานซานมณฑลเจอ๋เจยีง ผู่

โถวซานเป็นเกาะพุทธครี ี1 ใน 4 แห่งของเมอืงจนี (1. จิว่หัวซาน

มณฑลอนัฮยุ 2. เออ๋เหมยซาน (งอ้ไบ)้ มณฑลเสฉวน 3. อูไ่ถซานใน

มณฑลซานซ ี4. ผูถ่อ่ซานมณฑลเจอ้เจยีง) ตัง้อยูด่า้นตะวันออก ค่อน

ไปทางเหนือของมณฑลเจอ้เจียงเป็นเกาะขนาดเล็กมีเนื้อที่ 11.82 

ตารางกโิลเมตรมวีัดนอ้ยใหญ่ ส านักสงฆ ์สถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิ 

สรา้งตัง้แต่ราชวงศถ์ังและราชวงศซ์ง่รวม 219 แห่ง เป็นเกาะทีม่วีัดและอารามในลัทธเิต๋าอยู่มากมาย จน

เดนิทางถงึทา่เรอื ลงเรอืขา้มฝ่ังสูเ่กาะผูโ่ถวซาน ระหวา่งล่องเรอืใหท้่านไดพ้ักผ่อน

ชมววิตามอธัยาศัย จนเดนิทางถงึเกาะผูโ่ถวซาน 

น าท่านเดนิทางสู่วัดเจา้แม่กวนอมิไม่ยอมไป เป็นวัดเก่าแก่ของเกาะผู่โถวซาน 

ทีต่ัง้อยู่บนโขดหนิรมิทะเล เป็นทีป่ระดษิฐาน องคเ์จา้แมก่วนอมิทีแ่กะสลักจากไม ้

ทาทับดว้ยสทีอง เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิองคแ์รกของเกาะผู่โถวซาน สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 916 ตรงกบัสมยัราชวงศถ์ัง เป็นยคุเจรญิรุง่เรอืงของพทุธศาสนาในประเทศจนี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87


  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

เลา่กนัวา่ครัง้หนึง่หลวงพอ่ฮุย่เออ้พระภกิษุจากประเทศญีปุ่่ น ทีเ่ดนิทางมาศกึษาธรรมในจนี และไดอ้ัญเชญิองค์

เจา้แมก่วนอมิ เพือ่จะน ากลับไปยังประเทศญีปุ่่ น เมือ่เรอืจะแล่นออกจะเกาะแห่งนี้ ไดเ้กดิพายุ ลูกใหญ่เกดิขึน้ 

จงึจ าเป็นตอ้งหยดุการออกเรอืครัง้พอรอใหพ้ายสุงบจะแลน่เรอืออกอกีก็เกดิ เหตกุารณ์เชน่เดยีวกบัครัง้แรก เป็น

อย่างนัน้ 3 ครัง้ 3 ครา ท าใหไ้ม่สามารถอัญเชญิไปได ้จงึจ าเป็นตอ้งน าเจา้แมก่วนอมิ มาตัง้ประดษิฐานไว ้

บรเิวณดังกลา่ว จงึเป็นทีม่าขอชือ่วัดเจา้แมก่วนอมิไมย่อมไป เชญิทา่นสกัการะขอพรตามค าแนะน าของไกด ์ชม

บรรยากาศโดยรอบและบรเิวณก าแพงวัดมภีาพแกะสลักเลา่เรือ่งต านานของทา่นเอาไวด้ว้ย 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วัดไผ่ม่วง (จื่อจูห้ลนิ) น าท่านสักการะเจา้แม่กวนอมิที่ประดษิฐานภายในวัด 

นอกจากนีภ้ายในวัดยังเต็มไปดว้ยตน้ไผ่จ านวนมาก ตน้ไผ่ภายในวัดจะมลีักษณะพเิศษ คอื มลี าตน้สมีว่ง และ

ตน้ไผช่นดินีป้ลกูไดท้ีเ่ดยีวบนเกาะผู่โถวซานเทา่นัน้ 

น าทา่นนมสัการ องคพ์ระโพธิส์ตัวก์วนอมิปางทะเลใต ้หรอื หนานไหก่วนอมิ องค์

เจา้แม่กวนอมิรูปหล่อส ารดิ สูง 33 เมตร พระพักตรห์ันออกทะเล มอืดา้นซา้ยถอื

ธรรมจักรสว่นมอืดา้นขวาแสดงปรางหา้ม ถอืวา่เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิทีใ่หญท่ีส่ดุใน

เกาะผูโ่ถวซาน พระพักตรห์ันออกสูท่ะเลใตเ้ปรยีบเสมอืนท่านคอยดูแลปกปักรักษา

ผูท้ีเ่ดนิทางอยูใ่นทะเล มผีูค้นเดนิทางมาขอพรเรือ่งการเดนิทางและในดา้นอืน่ๆเป็น

จ านวนมาก 

น าทา่นเดนิทางสู่ วัดเจา้แมก่วนอมิกระโดดทะเล สกัการะรอยเทา้เจา้แมก่วนอมิ มี

ความเชือ่วา่องคเ์จา้แมก่วนอมิกระโดดมาทีว่ัดแห่งนี้ จากเกาะลั่วเจยีซาน เชญิท่าน

ชมรอยเทา้เจา้แมก่วนอมิและขอพรตามอธัยาศัย  

น าท่านเขา้สู ่วัดผู่จี ้ (Puji Temple) วัดแห่งนี้เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุและมชีือ่เสยีง

มากทีส่ดุบนเกาะผูโ่ถวซาน สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศซ์ง่ ภายในวัดประดษิฐานเจา้แม่

กวนอมิปางน่ังสมาธทิีใ่หญ่ที่สุด ชาวบา้นเรยีกว่า“เฉียนซือ่” นอกจากนี้ยังมพีระ

โพธสิตัวก์วนอมิปางจักรพรรด ิวัดผูจ่ีม้ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการสวดมนต ์เพราะมกีารสวด

มนตต์่อเนื่องนานกว่า 900 ปี โดยจะสวดตัง้แต่ ต4ี-6โมงเชา้ ผูน้ าสวดเป็นไตซ้อื 

70-80 รูป ผูท้ีต่อ้งการมาสวดมนตต์อ้งลงทะเบยีนล่วงหนา้1วัน ตอ้งกนิเจและตอ้งบรจิาคเงนิท าบญุ อสิระให ้

ทา่นขอพรตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่วัดสอืหยนุ (สอืหยนุฉางเอวีย้น) วัดเกา่แก่อกีวัดหนึง่ของ

เกาะผูโ่ถวซาน ในสมยักอ่นเปรยีบไดว้า่ใครก็ตามทีม่าถงึเกาะผูโ่ถวซาน วัดสอืหยนุ

นับเป็นประตูแรกที่ผูค้นจะเขา้มากราบไหวเ้จา้แม่กวนอมิบนเกาะศักดิส์ทิธิแ์ห่งนี ้

เสมอืนมารายงานตัวกบัเจา้แมก่วนอมิวา่ขา้พเจา้ไดเ้ดนิทางมาถงึทีเ่กาะแหง่นีแ้ลว้เพือ่มากราบไหวท้า่น. 

น าทา่นเขา้สู่วัดป่ายจือ่ถางฉานเยีย่น (百子堂禅院子) สรา้งเมือ่สมัยราชวงศห์มงิ 

400 กวา่ปี เป็นวัดเล็กๆเดมิมชีือ่ว่า ลิว่เหออาน (Liu He An) จนมาถงึสมัยราชวงศ์

ชงิมเีจา้อาวาสและพระหลายรปู ตอ้งเพิม่เตมิวหิาร ต่อมาจงึเปลีย่นชือ่เป็นวัดป่ายจื่
อฉาง วัดนีจ้ะดังเกีย่วกบัการขอลกู จะมผีูค้นทีเ่ดนิทางเขา้มาขอลูกประจ า นมัสการ
เจา้แมก่วนอมิและพระศรอีรยิเมตไตรและสิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัดตามอธัยาศัย 

 

 

น าทา่นสู่วัดหนานเทยีนเหมนิ วัดทีอ่ยูท่างทศิใต ้วัดหนานเทยีนเหมนิเป็นวัดทีอ่ยู่

ทางใตสุ้ดของเกาะผู่โถวซาน อสิระท่านขอพรองค์เจา้แม่กวนอมิ จนถงึเวลานัด

หมาย 

น าท่านสู่วัดฝูเฉียน (ฝูฉวนฉานหลินซื่อ) เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีเจา้แม่กวนอมิที่

ศักดิส์ทิธิ ์อกีทัง้ยงัเป็นสถานทีจั่ดการ การเรยีนการสอน มกีารจัดการศกึษาของพระ

เพือ่ส าหรับเรยีนรูพ้ระธรรม เชญิทา่นขอพรและชมบรรยากาศภายในวดัตามอธัยาศยั  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่เดนิทางสู ่เมอืงโจวซาน  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโถงเซยีง (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

อสิระใหท้่านไดพั้กผ่อนบนรถพรอ้มชมววิสองขา้งทางตามอัธยาศัย จนเดนิทางถงึ

เมอืงโถงเซยีง  

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HE PING  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

 
 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงโถงเซยีง – รา้นผา้ไหม – เมอืงหงัโจว – หมูบ่า้นใบชา – ถนนคนเดนิเหอฝางเจยี – ★ Option 

Tour ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู+ ★ Option Show เมอืงจ าลองซง่  – สนามบนิหงัโจว  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าทา่นแวะชม รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากไหม เชน่ ผา้

หม่ เสือ้ผา้ ฯลฯ 

 น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงหังโจว เมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจยีง ซึง่มคีวามมั่งคั่งมากทีส่ดุแห่งหนึง่ เป็นแหล่ง

เภสัชอตุสาหกรรมและสถาบันศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศจนี ซึง่ในอดตีมคี าเปรยีบเปรยถงึความ

สวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจวว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์ บนดนิมซูีโจวและหงัโจว” (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม.)  

 จากนัน้น าทา่นไปชมและชมิชาอนัลอืชือ่ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงหังโจว ณ หมูบ่า้นใบชาบอ่มังกร ซึง่ท่านจะไดช้มิ

น ้าชาทีม่รีสชาตทิีแ่สนยอดเยีย่มจากใบชาหลงจิง่ ชานีเ้ป็นใบชาทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในประเทศจนี 

น าท่านสูย่า่นชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิเหอฝางเจยีหรอืชงิเหอฝาง ยา่นชอ้ปป้ิงในบรรยากาศของเมอืงโบราณ จาก

อาคารบา้นเรอืนต่างๆ ทีย่ังคงไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดใีหเ้หมอืนในอดตี และยังเต็มไปดว้ยสนิคา้นานา

ชนดิ ไมว่่าจะเป็นผลติภัณฑแ์กะสลักจากไม ้เครือ่งประดับต่างๆ นอกจากนี้ยังมรีา้นชา ภัตตาคารและแผงขาย

อาหารขา้งถนน เชญิชอ้ปและชมิในบรรยากาศสดุคลาสสกิทีไ่มเ่หมอืนใคร จนถงึเวลานัดหมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

★★ OPTION TOUR ★★  ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู+ โชวร์าชวงศซ์ง่ ชม “ทะเลสาบซี

ห”ู(ทะเลสาบตะวันตก) อยูท่างตะวันตกของเมอืงหงัโจว เป็นทะเลสาบ

น ้าจดืขนาดใหญ่ มองไปไกลๆ เห็นเจดยีน์างพญางูขาวทีม่เีรือ่งเล่า

เป็นต านานความรักอันยิง่ใหญ่ กวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซหีู

เหมอืนนางไซซ ีไซซสีวยทกุอรยิาบท ซหีสูวยทกุฤดกูาล” ทะเลสาบซี

หมูเีนือ้ที ่5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได ้15 กม. น ้าลกึ

เฉลี่ย 1.5 เมตร ผ่านชมสะพานดว้น (แต่ไม่ดว้น) ตลอดจนชม

ธรรมชาตอิันงดงามสดชืน่รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ไดรั้บสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า พฤกษชาตใิน

นครนิทร ์ (ออพชัน่ทัวรร์วมโชว)์ 

★★ OPTION SHOW ★★  ชมอลังการ โชวเ์มอืงจ าลองซง่ เมอืงจ าลองราชวงศซ์ง่

เป็นเมอืงจ าลองทีท่างรัฐบาลจนีไดส้รา้งขึน้ เพือ่เป็นการอนุรักษ์ และ

ฟ้ืนฟูศิลปะวัฒนธรรม และสิง่ก่อสรา้งในสมัยราชวงศ์ ซ่ง โดยได ้

ออกแบบและสรา้งใหเ้ป็นเมอืงหังโจวโบราณ ภายในไดจ้ัดสรา้งเมอืง

จ าลอง ซึง่มทีัง้ ก าแพงเมอืง บา้น ตลาด โรงเตี๊ ยม และชมุชนโบราณ 

อยูด่า้นใน น าทา่นสมัผัสบรรยากาศและสมัผัสวถิชีวีติสมยัราชวงศซ์ง่ ไมว่า่จะเป็นสถาปัตยกรรม การด าเนนิชวีติ 

การแตง่กาย วัฒนธรรม ประเพณี ทีจ่ าลองใหเ้ราเห็นภายในเมอืงจ าลองนี้ ★ชมโชวร์าชวงศซ์ง่★ การแสดงโชว์

ยอ้นยุคทีส่วยงามและสดุยอดดว้ยเทคนคิซึง่ตระการตาทัง้ รูปแบบการโชว ์เทคนคิ แสง ส ีเสยีง จนไมอ่าจละ

สายตา และสมกับค าที่ว่า "เที่ยวเมืองซ่งหนึ่งวัน เหมือนยอ้นกลับไปหนึ่งพันปี" (ค่าออพชั่นทัวร์ ล่องเรือ

ทะเลสาบซหีู+โชวร์าชวงศซ์ง่ ค่าใชจ้่ายท่านละ 400 หยวนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิและช าระเงนิไดท้ี่

หัวหนา้ทัวรค์ะ) 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

22.15 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD569 • ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถระบทุีน่ั่ง ทีน่ั่ง

เป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดใหเ้ทา่นัน้ (ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง)• 
 

วนัทีห่า้ สนามบนิดอนเมอืง 

01.35 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ.................. 

 
 

 

 
 

 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิ

ตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

หมายเหตุ   : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไป

ไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขมุ่ก, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย 

เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 
 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี ค่ามนิบิาร์ในหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  

× คา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต ่า 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ว

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิท
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2.สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 
 


