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วนัเดนิทาง ราคา  

*ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ ่

พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่ 

29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 62 36,900.- 8,500.- รวมวซีา่เดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก นดัพบสวุรรณภมู ิ

23.30 น. พรอ้มกนัทสีวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เกาะเชค็อนิ U โดยสารการบนิ CHINA 
EASTERN AIRLINE ** จอดรถสง่ผูโ้ดยสารไดท้ปีระต ู3-4       

วนัทสีอง กรงุเทพฯ – หนานจงิ – จงซานหลงิ – จวิหวัซาน  

02.20 น. เหริฟ้าสูน่านกงิ โดยเทยีวบนิท ีMU2804 

07.00 น. ถงึทา่อากาศยานนานกงิ (หนานจงิ) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 รับประทานอาหารเชา้แบบ KFC  

 นําทา่นชมจงซานหลงิ สสุาน ดร.ซนุยดัเซน็ (Mausoleum of Dr. Sun Yat-Sen) มหาบรุุษผูนํ้าพา
ชาวจนีกา้วขา้มการเปลยีนแปลงการปกครองทมีมีาอยา่งยาวนานนับพันพันปี สู่ความเสมอภาค จนถูก
ยกใหเ้ป็นบดิาแหง่จนียคุใหม ่สสุาน ดร.ซนุยัดเซน ซงึถอืเป็นดนิแดนศักดสิทิธขิองชาวจนีทุกคนสรา้ง
ขนึหลังจาก ดร.ซนุยดัเซน็ถงึแกอ่าสญักรรมในปี ค.ศ. 1925 ตังอยู ่ บน เขาจิงซาน  (ภู เ ขาสีม่ ว ง ) 
ครอบคลุมอาณาเขตราว 80,000 ตารางเมตร (20 เอเคอร)์ ซงึหอนีมหีลังคาดนิเผาเป็นกระเบอืงสนํีา
เงนิ ส่วนอาคารทีเก็บศพอยู่ทางตอนล่างจากหออนุสาวรียล์งมาเล็กนอ้ย หากมองจากมุมสูงจะเห็น
สสุานเป็นรปูกระดงิ ซงึเป็นสญัลักษณ์ของคณุธรรม ความอตุสาหะในการอทุศิตนเพอืชาวจนี  การต่อสู ้
กบัการกดข ีและอสิรภาพของประเทศ ในทางกลับกันเมอืเดนิเทา้ขนึบันได 392 ขนั เป็นระยะทางกว่า 
700 เมตรขนึสูห่ออนุสาวรยี ์แลว้มองยอ้นกลับมา ววิเมอืงนานกงิทอียูต่รงหนา้ก็สวยงามมาก 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

 หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูจ่วิหวัซาน 1 ใน 4 ภเูขาศักดสิทิธทิางพุทธศาสนาของจนี สงู 1,342 เมตร 
มวีัดวามากมาย ทกุๆปีจะมพีทุธศาสนกิชนมาทอ่งบญุ เพราะเชอืว่าจวิหัวซานเป็นทสีถติแห่งกษิตคิรรภ
โพธสิตัวห์รอือกีชอืคอื “ตจีา้งหวางผูส่กั”พระโพธสิตัวผ์ูโ้ปรดสตัวใ์นยมโลก ใหพ้น้ทุกข ์ในศตวรรษท ี
8 มพีระภกิษุชาวเกาหลชีอืจนิเฉียวเจวยี (KIM KIAO KAK) มาบวชบําเพ็ญฌานทนีถีงึ 75 ปี จนสําเร็จ
ขนัสงูสดุ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) 

17.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

ราคารวม ค่าวซีา่เดยีว 1,500 บาท, ค่าธรรมเนียมตัวYQ+YR+CN TAX+TH TAX แลว้ผูเ้ดนิทางอาจตอ้งจ่ายค่า
ทัวรเ์พมิเตมิ (ตามจรงิ) หากสายการบนิมกีารปรับขนึคา่ธรรมเนยีมตัวเพมิจากน ี

ราคายงัไมร่วม คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ คนรถรวม และหัวหนา้ทัวรไ์ทยรวม 250 หยวนตอ่ทา่น 

หมายเหตุ รายการอาจมกีารเปลียนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลียนแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ กรณีประกาศขนึราคาค่าบัตรผ่านประตูหรอืค่าธรรมเนียมอนืๆ* มปีระกันอบุัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท 
(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ * บรกิารนําดมืทุกวันท่องเทยีว *ครบ 10 ท่านออกเดนิทางไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทยแต่มไีกด์
จนีพดูไทยรับทสีนามบนิ/ ครบ 15 ทา่นออกเดนิทางมหีัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลับพรอ้มกบัคณะ 
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 พักท ีJIUHUA CENTER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม จวิหวัซาน – หวงซาน(กระเชา้ไทผ่งิ) – เทยีวฝงัซไีห ่

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 ชม สวนพุทธครีจีวิหวัซาน (大愿文化园) สรา้งขนึแลว้เสร็จเมอืปี 2013 โดยการทอ่งเทยีวมณฑลอนั
ฮุย จวิหัวซาน ถอืเป็นสถานทที่องเทยีวใหม่ในเขตนี ภายในสถานทกีว่า 2.836 ตารางกโิลเมตร จะ
แสดงใหเ้ห็นถงึความเชอื ความศรัทธาของชาวจีนทีมตี่อพุทธศาสนา นําท่านเขาชมหอ้งจัดแสดง
ประวัตคิวามเป็นมาของเขาจวิหัวซาน นังรถแบตเตอรร์เีพอืเทยีวชมความงดงามของเสน้ทางสูรู่ปหล่อ
โลหะของพระโพธสิตัวต์จีา้งหวาง จุดธูปกราบไหวข้อพรพระโพธสิัตวต์จีา้งหวาง ซงึถอืเป็นสัญลักษณ์
ของสตปัิญญา ทดสอบความศรัทธาดว้ยการเดนิขนึบันไดเพือขนึไปสัมผัสองค์พระโพธสิัตว์อย่าง
ใกลช้ดิ 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร แลว้เดนิทางสูห่วงซาน 

  นําท่านขนึกระเชา้ (ไทผ่งิ) ขนึสู่ยอดเขาในระดับความสูง 1,700 เมตร ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็น
ทวิทัศนข์องขนุเขาทปีกคลมุดว้ยป่าสนเขยีวขจ ีถงึสถานบีนเขา นําทา่นเดนิชมววิโดยรอบทเีต็มไปดว้ย
เมฆหมอก และกอ้นหนิรปูทรงแปลกตา  

 เทยีวชมทวิทัศนบ์นเขาหวงซานฝงัซไีห ่ซงึไดช้อืว่าสวยงามตดิอันดับ 1 ใน 10 ของจนี ชมทะเลเมฆ 
ยอดเขาเมฆแดง ยอดเกา้มังกร ยอดดอกบัว เขาหนิบนิ ความงดงามของทะเลหมอก พนืททีสีวยงาม
ทสีดุอยูท่ ี1,664 เมตรจากระดับนําทะเล จากนันนําทา่นขนึจุดชมววิยอดเขากวงหมงิหรอืยอดเขาสวา่ง 
สงูจากระดับนําทะเลราว 1,800 เมตร 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร คนืนทีา่นจะได ้Countdown เขา้สูปี่ 2019 บนภเูขา  

 พักท ีXIHAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสี ี หวงซาน – เทยีวฝงัเป่ยไห ่– ถนุซ ี- หมูบ่า้นโบราณหงชนุ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม (ท่านทจีะไปดูพระอาทติยข์นึกรุณาตนืต ี4-5 ค่อยกลับมารับประทาน
อาหารเชา้) 

 ชมพระอาทติยข์นึฝังเป๋ยไห ่ชมยอดเขาลงิ เขากบ ยอดเจา้แม่กวนอมิ ยอดสบิแปดอรหันต์ คลอ้ง
กญุแจคํามนัสญัญา ฯลฯ นังกระเชา้ไฟฟ้า (YUNGU TELPHER) ลงจากยอดเขา 
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12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางไปถนุซ ี(1 ชวัโมง)  นําชมหมูบ่า้นโบราณหงชุน (宏村) หมูบ่า้นหงชนุ มคีวามหมาย

ว่า “หมูบ่า้นทยีงิใหญ”่ ตังอยูใ่นมณฑลอันฮยุ (安徽省:an hui sheng ) อําเภออ ี(黟县:yi xian) 
หมูบ่า้นแหง่นเีรมิสรา้งในสมยัราชวงศซ์ง่ใตป้ระมาณปี 1131-1162  ไดรั้บการอนุรักษ์เป็นอยา่งดไีมใ่ห ้
เปลยีนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มทเีปลยีนไป ผงั เมอืง ถนน สถาปัตยกรรม การตกแต่ง และระบบ
ชลประทาน ทกุวันนยีงัมอีาคารสมยัราชวงศห์มงิ และสมยั ราชวงศช์งิ เหลือตกทอดมาทังหมด 140 
หลัง โดยอาคารทมีชีอืเสยีงทสีดุคอืคฤหาสนข์องพอ่คา้เกลอืชอืวา่ หวางตงิกุย้ (汪定贵:wang ding 
gui) คฤหาสน ์“เฉงิจอืถัง” (承志堂:cheng zhi tang) สรา้งในสมยัราชวงศช์ ิ ง ใ น  ปี ค . ศ .  1 8 5 5 
นอกจากนยีงัมโีรงเรยีน ศาลบรรพชน ทคีรอบคลมุทังเมอืง ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึสงิทเีป็นเอกรักษ์โดดเดน่
ของสงิทยีังเหลอือยู ่หมู่บา้นหงชนุไดจ้ดทะเบยีนร่วมกันเป็นมรดกโลกภายใตช้อื "หมูบ่า้นโบราณใน
อานฮยุตอนใต ้ซตีแีละหงชนุ" ในการประชมุคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครังท ี24 เมอืปี พ.ศ. 
2543 ทเีมอืงแคนส ์ประเทศออสเตรเลยี 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

 พักท ีSUNSHINE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทหีา้  ถนุซ ี– เมอืงเกา่ถนุซ ี– หนานจงิ – ถนนโบราณฝจูอืเมยีว – กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 นําชมเมอืงเกา่ถุนซ ีชมถนนโบราณทสีรา้งตังแต่สมัยราชวงศซ์ง่ มอีายุกว่า 800 ปี ชมหมู่บา้นหง 
ชมุชนเล็กๆทมีคีวามเป็นตัวของตัวเอง รักษาวถิดีังเดมิทปีฏบิตัเิหมอืนเมอื 200-300 ปีทผีา่นมา ชมบา้น
ขนุนางในราชวงศช์งิ ซงึเป็นบา้นทใีหญแ่ละสวยทสีดุในถนุซ ี

 แลว้เดนิทางกลับเมอืงนานกงิ (4 ชวัโมง)  

 นําท่านนังรถชมตัวเมอืงนานกงิ (หนานจงิ, NanJing, 南京) เมอืงเอกของมณฑลเจยีงซ ูเป็นเมอืง
ใหญ่อันดับสองในภาคตะวันออกของจนี รองจากเซยีงไฮ ้(Shanghai, 上海) หนานจงิ (NanJing, 南
京) ทแีปลวา่นครหลวงทางใต ้เคยเป็นเมอืงหลวงของหลายราชวงศ ์จนไดรั้บสมญานามว่า เมอืงหลวง
สบิแผ่นดนิ และยังเป็น 1 ใน 6 นครโบราณ อันไดแ้ก ่ปักกงิ หนานจงิ ซอีาน ลัวหยาง หางโจว และ 
ไคฟง มปีระวัตกิารตังเมอืงยอ้นยคุไปถงึสมยัชนุชวิ (473 ปี กอ่นครสิตกาล) ตังชอืเมอืงว่า “จนิหลนิ” 
ต่อมาเมอืปี ค.ศ. 212 ซนุกวนแห่ง 3 ก๊กไดต้ังนานกงิเป็นราชธานี สรา้งเมอืงใหม้ปีราการมันคงดว้ย
กอ้นหนิขนาดมหมึา เมอืงนจีงึมชีอืเรยีกวา่ “สอืโถวเฉงิ” ซงึแปลวา่เมอืงหนิ นครนานกงิกลับมาคกึคัก
อกีเมอืจูหยวนจางชาวฮนัขับๆไล่ชาวมองโกลแลว้ตังราชธานีทนีานกงิ ใชช้อืว่า “ยงิเทยีน” ภายหลัง
เกดิไฟไหมพ้ระราชวัง จักรพรรดเิฉงิจู่โปรดใหย้า้ยราชธานีไปทนีครปักกงิ นานกงิเป็นเมอืงหลวงครัง
สดุทา้ยระหว่างปี พ.ศ. 2470 ถงึ พ.ศ. 2492 โดยรัฐบาลสาธารณรัฐจนี ซงึมผีูนํ้าขณะนัน คอื นายพล
เจยีงไคเชค็ 
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12.00 น. ถงึเมอืงนานกงิ รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร  

 อสิระชอ้บปิงท ีถนนโบราณฝูจอืเมยีว แหล่งชอ้ปปิงรมิแม่นําฉิงหวย ทคีลาคลําไปดว้ยนักเดนิทาง
นักทอ่งเทยีว ขนมพนืเมอืงแนะนํา บวัลอยถัวแดง และแป้งคลกุงาทอด  

  

17.30 รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร เดนิทางไปสนามบนิ  

20.10 น. นําท่านเหริฟ้ากลับสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINE เทยีวบนิท ี
MU2803 

22.55 น. กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

 

อตัรานรีวม   
คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป)  
คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 
คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ  
คา่บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ  
คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี   
คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทฝีากขนึเครอืงทา่นละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก.  
คา่วซีา่จนี เดยีว 1,500 บาท 
  
คา่บรกิารไมร่วม  
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครอืงดมืนอกจากรายการ  
คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ และคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 250 หยวนตอ่ทา่น  
คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว  
คา่วซีา่ดว่นและในกรณีทสีถานฑตูจนียกเลกิวซีา่กรุ๊ปหรอืในบางกรณี บางท่านทสีถานฑตูไมอ่นุญาตใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ 
คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ 
คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวในสถานที
ทรีะบใุนโปรแกรมไดทั้นอันเนอืงมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิทาง
บรษัิทฯ จะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหถ้า้จัดหาไมไ่ดแ้ละมคี่าบัตรผ่านประตูก็จะคนืค่าบัตรตามทบีรษัิททัวร์
ตอ้งจา่ยจรงิแตถ่า้ไมม่คีา่บตัรผา่นประตใูดๆก็จะไมค่นืคา่บรกิาร / การไมร่ับประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวบางรายการ
ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุไว ้
ใหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท**เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีี
ผูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทมีี
การขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 
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สํารองทนีงั  มดัจํา 10,000 บาทพรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามสว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 25 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิหลังจากวางมัดจํา-หักค่าใชจ้่าย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บ
คา่ใชจ้า่ย เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
สาํหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
ความคุม้ครอง (COVERAGE) 

ความคุม้ครอง (COVERAGE) 
เด็ก 1 เดอืน-15 ปีและผูใ้หญ ่70 ปีขนึไปรับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั 

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาลเนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ยเพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิและการสง่ศพกลับประเทศ 

(เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 
Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครองกรณทีเีสยีชวีติหรอืเจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ
, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัว
ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาทการแทง้บุตร, การบาดเจ็บ
เนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ยการยดึพาหนะและการปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และอนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณตีอ้งมใีบเสร็จและมเีอกสารรับรองทางการแพทยห์รอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิสสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหตใุนระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลทรีะบุขา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกันภัยแต่เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันสค์ุณสมชายประทุมสวุรรณทโีทร 
02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทางรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไวเ้ชน่ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วยกระเป๋าหายเพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึฯลฯท่านสามารถตดิต่อขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อทคีุณสมชายประทุมสุวรรณตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันสโ์ทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรือตัวแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 


