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Special บนิตรง...หนานจงิ  

หวงซาน(นอนเขา) จิว่หวัซาน ถนุซ ี 

6 วนั 4 คนื ไมเ่ขา้รา้นช๊อปป้ิง 
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วนัเดนิทาง ราคา  

*ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ่ 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ วซี่า 

21 – 26 ม.ีค. 63 29,500.- 6,900.- รวมวซี่าเดีย่ว 

สงกรานต ์10 -15 เม.ย. 63 36,900.- 6,900.- รวมวซี่าเดีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวงซาน - ภูเขาทีส่วยทีสุ่ดในประเทศจนี 

    

 

 

 

 

 

   จิว่หวัซาน – สวนพุทธครี ีแหง่...กษติคิรรภโพธสิตัว ์

 

 

 

 

 

 

 

ราคารวม ค่าวีซ่าเดี่ยว 1,650 บาท, ค่าธรรมเนียมต๋ัวYQ+YR+CN TAX+TH TAX แลว้ผูเ้ดนิทางอาจตอ้งจ่ายค่า

ทัวรเ์พิม่เตมิ (ตามจรงิ) หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ค่าธรรมเนียมต๋ัวเพิม่จากน้ี 

ราคายงัไมร่วม ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ คนรถรวม และหัวหนา้ทัวรไ์ทยรวม 250 หยวนต่อท่าน 

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ กรณีประกาศขึน้ราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ* มีประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท 

(เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ * บรกิารน ้าดื่มทุกวันท่องเที่ยว *ครบ 10 ท่านออกเดนิทางไม่มหีัวหนา้ทัวร์ไทยแต่มไีกด์

จนีพูดไทยรับทีส่นามบนิ/ ครบ 15 ท่านออกเดนิทางมหีัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลับพรอ้มกับคณะ 

** ทางสถานทูตมีการแจง้เงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดังนั้นควรเตรียมเอกสารตามที่

สถานทูตแจง้เงือ่นไขมา หากท่านเตรยีมเอกสารไม่ครบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท าใหไ้ม่สามารถยื่นวี
ซา่ไดห้รอืถูกปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ ทางบรษัิทสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
-การอนุมัตวิีซ่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็น

เพียงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทาง

สถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมัตวิซีา่ ทางสถานทูตไม่คนือัตราค่าธรรมเนียม

ในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์ม่แจง้สาเหตุการปฏเิสธวซีา่ 

 

 
หวงซาน ตัง้อยู่ในมณฑลอานฮุย ถูกประกาศให ้

เป็นมรดกโลก กวี“สีเสี้ยเคอ้” ไดแ้ต่งกลอนเขียน

ชมหวงซานไวว้่า….“หวู่เยี่ยกวุยหลายปู้ค่านซาน 

หวงซานกวุยหลายปู้ค่านเยี ่ย” (ชมหา้ภูมาแลว้ 

เห็นดอยไม่อยากช าเลืองไปภูเหลือง (หวงซาน) 

มาแลว้ ไม่อยากชมภูเขาอื่นอีก) พิสูจน์ว่าสวรรค์

บนดินมีจร ิงหรือไม่ ดว้ยดวงตาที่ยังสดใส ดว้ย

สองเทา้ที่ยังกา้วไดเ้ก็บเกี่ยวประสพการณ์นี้ไวใ้น

ความทรงจ า… 

 

จิว่หวัซาน (ภู 9 บัว หรือ ภูเกา้วิจิตร) ภูเขาศักดิ
สทิธิ์ทางพุทธศาสนา 1 ใน 4 ของจีน สูง 1,342 
เมตร มีวัดวามากมาย ทุกๆปี จะมีพุทธศาสนกิชนมา

ท่องบุญ เพราะเชือ่ว่าจิว่หัวซาน เป็นทีส่ถติแห่งกษิติ
ครรภโพธสัิตว ์หรอือกีชือ่คอื “ตีจ้า้งหวางผู่สัก” พระ
โพธิสัตว์ผู โ้ปรดสัตว์ในยมโลกใหพ้น้ทุกข์ ใน

ศตวรรษที่ 8 มีพระภกิษุชาวเกาหลีชือ่จนิเฉียวเจวีย๋ 
(KIM KIAO KAK) มาบวชบ าเพ็ญฌานที่นี่ถงึ 75 ปี 
จนส าเร็จถงึขัน้สงูสดุ 



2563 MU-NKG6D / หนานจิง-หวงซาน-จิ่วหวาซาน ถุนซี 6 วนั 4 คืน   3 

3 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก  นดัพบสุวรรณภูม ิ

23.30 น. พรอ้มกันทีส่วุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เกาะเช็คอนิ U โดยสารการบนิ CHINA EASTERN 

AIRLINE ** จอดรถสง่ผูโ้ดยสารไดท้ีป่ระตู 8-9       

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – หนานจงิ – จงซานหลงิ – จ ิว่หวัซาน  

02.20 น. เหริฟ้าสูน่านกงิ โดยเทีย่วบนิที ่MU2804 

07.10 น. ถงึท่าอากาศยานนานกงิ (หนานจงิ) น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 รับประทานอาหารเชา้แบบเซตกล่องบนรถ 

  ผ่านชมตัวเมอืงนานกงิ (หนานจงิ) เมอืงเอกของมณฑลเจยีงซ ูอดตีราชธานีเก่า ประวัตกิารตัง้เมือง

ยอ้ยยุคไปถงึสมัยชนุชวิ (473 ปี ก่อนครสิตกาล) ตัง้ชือ่เมืองว่า “จนิหลนิ” ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 212 ซุน

กวนแห่ง 3 ก๊กไดตั้ง้นานกงิเป็นราชธานี สรา้งเมอืงใหม้ปีราการมั่นคงดว้ยกอ้นหนิขนาดมหมึา เมอืงน้ีจงึ

มชีือ่เรยีกว่า “สอืโถวเฉิง” ซึง่แปลว่าเมอืงหนิ นครนานกงิกลับมาคกึคักอกีเมือ่จูหยวนจางชาวฮ่ันขับๆไล่

ชาวมองโกลแลว้ตัง้ราชธานีทีน่านกงิ ใชช้ือ่ว่า “ยิง่เทยีน” ภายหลังเกดิไฟไหมพ้ระราชวัง จักรพรรดเิฉิง

จู่โปรดใหย้า้ยราชธานีไปที่นครปักกิ่ง นานกิงยังเคยเป็นที่ตัง้รัฐบาลของพรรคก๊กมินต๋ังอยู่หลายปี 

จนกระทั่งรัฐบาลพรรคคอมมวินสิตม์อี านาจเบ็ดเสร็จ ก๊กมนิต๋ังจงึอพยพไปอยู่เกาะไตห้วัน  

 น าท่านชมจงซานหลงิ (รวมรถแบตเตอรี)่ สสุาน ดร.ซนุยัดเซ็น (Mausoleum of Dr. Sun Yat-Sen) 

มหาบุรุษผูน้ าพาชาวจนีกา้วขา้มการเปลี่ยนแปลงการปกครองทีม่ีมาอย่างยาวนานนับพันพันปี สู่ความ

เสมอภาค จนถูกยกใหเ้ป็นบดิาแห่งจนียุคใหม่ สสุาน ดร.ซนุยัดเซน ซึง่ถอืเป็นดนิแดนศักดิส์ทิธิข์องชาว

จนีทุกคนสรา้งขึน้หลังจาก ดร.ซนุยัดเซ็นถงึแกอ่าสัญกรรมในปี ค.ศ. 1925 ตัง้อยู่บนเขาจงิซาน (ภูเขา

สมี่วง) ครอบคลุมอาณาเขตราว 80,000 ตารางเมตร (20 เอเคอร)์ ซึง่หอน้ีมหีลังคาดนิเผาเป็นกระเบือ้ง

สนี ้าเงนิ สว่นอาคารทีเ่ก็บศพอยู่ทางตอนล่างจากหออนุสาวรยี์ลงมาเล็กนอ้ย หากมองจากมุมสงูจะเห็น

สุสานเป็นรูปกระดิง่ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรม ความอุตสาหะในการอุทศิตนเพือ่ชาวจนี การต่อสู ้

กับการกดขี่ และอสิรภาพของประเทศ ในทางกลับกันเมือ่เดนิเทา้ขึน้บันได 392 ขัน้ เป็นระยะทางกว่า 

700 เมตรขึน้สูห่ออนุสาวรยี ์แลว้มองยอ้นกลับมา ววิเมอืงนานกงิทีอ่ยู่ตรงหนา้ก็สวยงามมาก 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

  น่ังรถผ่านชมสะพานขา้มแม่น า้แยงซเีกยีง“หนานจงิฉางเจียงตา้เฉียว” ซึง่มีความยาวประมาณ 

4.5 กโิลเมตร เปิดใชม้าตัง้แต่ปี ค.ศ. 1968 เดมิสะพานน้ีเป็นโครงการของรัสเซยี แต่เมือ่ความสัมพันธ์ 
2 ประเทศรา้วฉาน จนีจงึด าเนนิโครงการน้ีดว้ยตนเองโดยใชแ้รงงานชาวจนีกว่า 9,000 คน ใชเ้วลา 8 ปี 

กอ่สรา้งจนส าเร็จ 

  น าทา่นเดนิทางสูจ่ ิว่หวัซาน 1 ใน 4 ภูเขาศักดิส์ทิธิท์างพุทธศาสนาของจนี สงู 1,342 เมตร มวัีดวา

มากมาย ทุกๆปีจะมีพุทธศาสนิกชนมาท่องบุญ เพราะเชื่อว่าจิ่วหัวซานเป็นที่สถิตแห่งกษิติครรภ
โพธสิัตวห์รอือกีชือ่คอื “ตีจ้า้งหวางผู่สัก”พระโพธสิัตวผู์โ้ปรดสัตวใ์นยมโลก ใหพ้น้ทุกข ์ในศตวรรษที่ 

8 มีพระภกิษุชาวเกาหลชีือ่จนิเฉียวเจวี๋ย (KIM KIAO KAK) มาบวชบ าเพ็ญฌานที่น่ีถงึ 75 ปี จนส าเร็จ

ขัน้สงูสดุ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร  

 พักที ่JIUHUA CENTER HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

 (ทุกทา่นเตรยีมกระเป๋าใบเล็ก ส าหรบัจดัเสือ้ผา้เครือ่งใช ้1 คนื พกับนเขาหวงซาน) 

วนัทีส่าม จิว่หวาซาน–สวนพุทธครี(ีรวมรถแบตเตอรร์ี)่– หวงซาน(นอนบนเขา)-ซไีห ่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านชมสวนพุทธครีีจิว่หวัซาน (大愿文化园) สรา้งขึ้นแลว้เสร็จเมื่อปี 2013 โดยการ

ท่องเที่ยวมณฑลอันฮุย ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในเขตน้ี ภายในสถานที่กว่า 2.836 ตาราง
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กโิลเมตร จะแสดงใหเ้ห็นถงึความเชือ่ ความศรัทธาของชาวจนีทีม่ต่ีอพุทธศาสนา น าท่านเขาชมหอ้ง

จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของเขาจิว่หัวซาน น่ังรถแบตเตอร์รีเ่พือ่เที่ยวชมความงดงามของเสน้ทาง 

น าชมรูปหล่อโลหะของพระโพธสิัตวต์ีจ้า้งหวาง ระหว่างทางผ่านชมน ้าพุดนตร ี(ขึน้อยู่กับเวลาทีเ่ขา้ชม 

หากโชคดไีปตรงเวลาโชว ์จะมกีารแสดงน ้าพุดนตรรีะหว่างทางทีน่ั่งรถแบตเตอรร์ี่-รวมค่ารถแบตเตอร์รี่

แลว้) น าท่านจุดธูปกราบไหวข้อพรพระโพธสิัตว์ตี้จา้งหวาง (ตี้จา้งหวางผู่สัก) จิว่หัวซาน เป็นที่สถติ

แห่งกษิตคิรรภโพธสิัตว์ พระโพธสิัตว์ผูโ้ปรดสัตว์ในยมโลกใหพ้น้ทุกข ์ซึง่ถือเป็นสัญลักษณ์ของสติ 

ปัญญา ทดสอบความศรัทธาดว้ยการเดนิขึน้บันไดเพือ่ขึน้ไปสัมผัสองคพ์ระโพธสิัตวอ์ย่างใกลช้ดิ  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

   น าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงหวงซาน ** กรุณาจัดเตรยีมเสือ้ผา้เท่าทีจ่ าเป็นใสก่ระเป๋า HANDBAG 

ทีแ่จกให ้ส าหรับไปคา้งบนภูเขา 1 คนื น าท่านน่ังกระเชา้ไฟฟ้า (TAI PING TELPHER) ขึน้สูย่อดเขา ใน

ระดับความสงู 1,700 เมตร ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นทวิทัศน์ของขนุเขาทีป่กคลุมดว้ยป่าสนเขยีวขจ ีถงึ
สถานีบนเขา ท่านจะไดเ้ห็นววิโดยรอบทีเ่ต็มไปดว้ยเมฆหมอก และกอ้นหนิรูปทรงแปลกตา  

หมายเหตุ ค่าบริการไม่รวมค่าจ้างลกูหาบขนกระเป๋าบนเขา (อัตราประมาณ 50-200 หยวน / ใบ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับขนาดและ

ความหนักของกระเป๋าของท่าน) 

 น าท่านสูเ่สน้ดา้นซไีห ่ชมทะเลเมฆ ยอดเขาเมฆแดง ยอดเกา้มังกร ยอดดอกบัว เขาหนิบนิมา ชม

ววิพระอาทติยต์กดนิ ฯลฯ 

หมายเหตุ 

- การเดนิบนเขาหวงซาน ควรสวมรองเทา้ผา้ใบทีม่พีืน้ยางกันลืน่  

- เพือ่ความสะดวกในการเดนิชม สิง่ของมค่ีา ยา น ้าดืม่ ฯลฯ ควรใสเ่ป้หลังใบเล็กๆ 

- เพือ่ป้องกันอันตราย เมือ่เดนิชมไม่ควรมองววิ  เมือ่มองววิควรหยุดเดนิ 

- กอ่นเดนิทางไปหวงซานควรซอ้มเดนิออกก าลังกายเพือ่ใหร้่างกายฟิตและเคยชนิ  

- ผูท้ีม่โีรคประจ าตัว เชน่ ความดันโลหติสงูหรอืโรคหัวใจ ควรน ายาประจ าตัวตดิตัวไวเ้สมอ 

- อากาศบนหวงซานเปลีย่นแปลงไดเ้สมอ เสือ้กันฝน เสือ้กันหนาว หมวก ควรตดิตัวไวต้ลอด 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 

   พักที ่SI LIN HOTEL(บนเขา) หรอืเทยีบเท่า (ระดับ 4 ดาว)  

วนัทีส่ ี ่  หวงซาน-เทีย่วดา้นเป๋ยไห-่ลงเขากระเชา้หยุนกู-่หมูบ่า้นหงชุน-ถุนซ ี 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
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  น าท่านเดนิชมววิพระอาทติยข์ึน้ทางดา้น เป๋ยไห ่ชมยอดเขาลงิ เขากบ ยอดเจา้แม่กวนอมิ ยอด 18 

อรหันต ์คลอ้งกญุแจค ามั่นสัญญา ฯลฯ  

 น าท่านเทีย่วชมทวิทัศน์บนเขาหวงซานซึง่ไดช้ือ่ว่าสวยงามตดิอันดับ 1 ใน 10 ของจนี น าท่านชม

สนคารวะอายุพันปี และยอดเขาสวยงามมากมายทางดา้นทศิตะวันออก  

    หลังอาหารเขาหวงซาน น าท่านน่ังกระเชา้ไฟฟ้า (YUNGU TELPHER) ลงเขา  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

 
 
 
 
 
 

  จากนั้นเดินทางสู่อ าเภอยี่เส้ียน(ประมาณ 1 ชม.)   ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม – บา้นโบราณหงกัง ชม

หมูบ่า้นโบราณหงชุน (宏村) หมู่บา้นหงชนุ มคีวามหมายว่า “หมู่บา้นทีย่ ิง่ใหญ่” ตัง้อยู่ในมณฑลอัน

ฮุย (安徽省:an hui sheng ) อ าเภออ ี (黟县:yi xian) หมู่บา้นแห่งน้ีเริม่สรา้งในสมยัราชวงศซ์ง่ใต ้

ประมาณปี 1131-1162  ไดร้ับการอนุรักษ์เป็นอย่างดไีม่ใหเ้ปลีย่นแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มที่

เปลีย่นไป ผังเมอืง ถนนสถาปัตยกรรม การตกแต่ง และ

ระบบชลประทาน ทุกวันน้ียังมอีาคารสมัยราชวงศห์มงิ 

และสมัยราชวงศช์งิ เหลอืตกทอดมาทัง้หมด 140 หลัง 

โดยอาคารทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุคอืคฤหาสน์ของพ่อคา้

เกลอืชือ่ว่าหวางติง้กุย้ (汪 定 贵 :wang ding gui) 

คฤหาสน์ “เฉิงจือ้ถงั” (承志堂:cheng zhi tang) สรา้ง

ในสมัยราชวงศช์งิ ในปี ค.ศ. 1855 นอกจากน้ียังมี

โรงเรยีน ศาลบรรพชน ทีค่รอบคลุมทัง้เมอืง ไดแ้สดง

ใหเ้ห็นถงึสิง่ทีเ่ป็นเอกรักษ์โดดเด่นของสิง่ทีย่ังเหลอื 

อยู่ หมู่บา้นหงชนุไดจ้ดทะเบยีนร่วมกันเป็นมรดกโลก

ภายใตช้ือ่ "หมู่บา้นโบราณในอานฮุยตอนใต ้ ซตีีแ้ละหงชนุ" ในการประชมุคณะกรรมการมรดกโลก

สมัยสามัญครัง้ที ่24 เมือ่ปี พ.ศ. 2543 ทีเ่มอืงแคนส ์ประเทศออสเตรเลยี 

  เดนิทางสูเ่มอืงถุนซ(ีประมาณ 1 ชม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 

 พักที ่SUNSHINE HOTEL หรอืเทยีบเท่า (ระดบั 4 ดาว) 

วนัทีห่า้ ถุนซ ี– ถนนโบราณถุนซ ี- พพิธิภณัฑไ์มไ้ผ ่– พพิธิภณัฑอ์าหาร – ถนนโบราณถุนซ ี

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าชมเมอืงเกา่ถุนซ ีชมถนนโบราณทีส่รา้งตัง้แต่สมัยราชวงศซ์ง่ มอีายุกว่า 800 ปี ชมหมู่บา้นหง 

ชุมชนเล็กๆที่มีความเป็นตัวของตัวเอง รักษาวถิีดัง้เดมิที่ปฏบิัตเิหมือนเมือ่ 200-300 ปีที่ผ่านมา ชม

บา้นขนุนางในราชวงศช์งิ ซึง่เป็นบา้นทีใ่หญ่และสวยทีส่ดุในถุนซ ี

 ชมพพิธิภัณฑอ์าหารมณฑลอานฮุย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ไดม้ีการเปิดพพิธิภัณฑอ์าหาร

อานฮุย ประชาชนเดนิทางไปเยีย่มชมพพิธิภัณฑอ์าหารจนีมณฑลอานฮุย พพิธิภัณฑแ์ห่งน้ีมพีืน้ที่จัด

แสดงหกแห่งรวมถงึประวัตแิละทีม่าของอาหารมณฑลอานฮุยลักษณะของสว่นผสมอาหาร Huizhou 

และวัฒนธรรมการจัดเลีย้ง Huizhou .  

http://www.google.co.th/imgres?biw=1152&bih=518&tbm=isch&tbnid=3OuRQaaOxtcs8M:&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sommet_d'un_pic_-_HuangShan.jpg&docid=TAGfZYAl7xe9VM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Sommet_d%27un_pic_-_HuangShan.jpg&w=4752&h=3168&ei=uur-UvuxI8nZrQeA0oDwBQ&zoom=1&iact=rc&dur=2540&page=3&start=25&ndsp=14&ved=0CK8BEK0DMB4
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ฮุ่ยเจี่ยเซยีไห่อาหารฮุ่ยโจวในทุกทศิทางเช่นเดียวกับอาหารถา้คุณรูเ้กีย่วกับปลาสเตอรเ์จียนตุ๋นตุ๋น

คุณจะตอ้งมีชีวิตอยู่กับอาหารแสนอร่อยของมณฑล

อานฮุยที่มีประวัติยาวนานนับพันปี ไดม้ีการกล่าวว่า

จักรพรรดเิฉียนหลงไปที่ Jiangnan หกครัง้และคดิถึง

แฟน ๆ ของ Huizhou ตอนน้ีถา้คุณตอ้งการเรียนรู ้

เพิ่ม เติม เกี่ยวกับอาหารในมณฑลอานฮุยคุณไม่

จ าเป็นตอ้งไปมองหาผูเ้ชีย่วชาญเพยีงไปทีพ่พิธิภัณฑ์

อาหารจีนมณฑลอานฮุยใน Huangshan มณฑลอาน

ฮุยเพื่อดูภาพรวมของอาหารโบราณในมณฑลอานฮุย! 

ไม่เพียง แต่มีความรูม้านานคุณสามารถเรียนรูก้าร

ท าอาหารมณฑลอานฮุยไดใ้นที่เดียว  แต่คุณยัง

สามารถทานอาหาร Huizhou ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

 น าท่านชมพพิธิภัณฑถ์่านไมไ้ผ่ ผลติภัณฑท์ีท่ าดว้ยไมไ้ผ่ 

 จากนั้นน าท่านชมเมืองโบราณ(ฮุยโจว) Huizhou หรือที่เรียกว่าเมืองโบราณของเมืองยี่( Yi 

County)  ในสมั ย โบ ราณ 

ตั้งอยู่ในเมืองฮุยเฉิง เขต

หวงซาน มณฑลอันฮุย มี

พื้ นที่ ร วม  24 . 7  ตา ร าง

กิโลเมตร เมืองโบราณถูก

สรา้งขึน้ในราชวงศฉ์ินตัง้แต่

สมัยราชวงศถ์ัง แบ่งเขตการ

ปกครองขึ้ตรง ต่อรัฐบาล 

ดัง นั้นรัฐบาลมณฑลและ

รั ฐ บ า ล จึ ง อ ยู่ ใ น เ มื อ ง

เดียวกัน เมืองโบราณของ 

Huizhou แบ่งออกเป็นเมือง

ชั ้นในและโครงสรา้งดา้น

นอก มีถนนโบราณ, ตรอก

ซอกซอยโบราณ ฯลฯ 

มีจุดชมววิเจ็ดแห่งในเมืองรวมถงึสวนฮุยหยวน(Huiyuan) ,ถนนตูซัน(Doosan), หอร าลกึเต่าซงิซ,ิ 

สวนอนุสาวรีย์(ซนิอัน) Xin'an และหอคอย(ไท่เป่ย)Taibai ครอบคลุมลัทธิขงจื้อ Xinan, Huipai 

Puxue, Xinan Medicine, โรงเรียนจิตรกรรม , ฮุ่ยโอเปร่า, โรงเรียน Huishang, สถาปัตยกรรม 

Huipai, Huizhou "งานแกะสลักสีค่น", Anhui Cuisine, พธิชีงชา และ วัฒนธรรม 

เมอืงโบราณของ Huizhou เป็นหนึง่ในสีเ่มอืงโบราณทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดใีนประเทศจนีใน

ปี 1986 ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นสภาประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของชาตโิดยสภาแห่งรัฐในปี 2014 

ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นสว่นประกอบของพืน้ทีท่่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรม Huizhou โบราณ   

19.00 น.  รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 

  พักที ่SUNSHINE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก  ถุนซ ี– หนานจงิ – ก าแพงโบราณนานกงิ - ถนนฝูจือ่เมีย่ว – กรุงเทพฯ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าท่านเดนิสูห่นานจงิ (ประมาณ 4.5 ชั่วโมง) ชมทัศนียภาพสองขา้งทาง 

12.30 น.  ถงึหนานจงิรับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 
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 น าท่านขึน้ไปชมก าแพงโบราณนานกงิ หนึง่ใน

สถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรข์องนานกงิ ที่

แสดงถงึ ความรุ่งโรจน์ ในฐานะเมอืงหลวง

แห่งราชวงศห์มงิ ชว่งปี ค.ศ. 1368 -1421 สรา้งใน

สมัยจูหยวนจาง ปฐม กษัตรยิร์าชวงศห์มงิ มอีายุ

เกอืบ 600 ปี มคีวามยาวประมาณ 36  กม. สงู 

12 เมตร ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 21 ปี ใชแ้รงงาน

กว่า  200,000 คน และใชอ้ฐิถงึ 300 ลา้นกอ้น 

อฐิแต่ละกอ้นจะสลักชือ่ คนท าเอาไว ้ ถอืเป็น

ก าแพงเมอืงโบราณทีย่าวทีส่ดุในโลกขณะน้ี  ใน

อดตีก าแพงเมอืงน้ีมทีัง้ส ิน้ 13 ประตู และมเีพยีงบาง

แห่งทีย่งัหลงเหลอือยู่ขณะน้ี เชน่ ประตูเจย้ฟัง ซึง่มพีพิธิภัณฑเ์ล็กๆ บอก เล่าความเป็นมาของ

ก าแพงเมอืงน้ีผ่านรูปภาพ แผนทีแ่ละนทิรรศการ ใหผู้เ้ยีย่มชมไดย้อ้นวันวาน การเดนิชมก าแพงเมอืง

นานกงิ จงึเป็นเสมอืนการยอ้นเวลากลับไปยังยุคแห่งความเรอืงรองของนานกงิ ชืน่ชมสถาปัตยกรรม

โบราณทีส่รา้งขึน้จากความอุตสาหะ  

 จากนัน้อสิระชอ้บป้ิงที ่ถนนโบราณฝูจือ่เมีย่ว แหล่งชอ้ปป้ิงรมิแม่น ้าฉิงหวย ทีค่ลาคล ่าไปดว้ยนัก

เดนิทางนักท่องเทีย่ว ขนมพืน้เมอืงแนะน า บัวลอยถั่วแดง และแป้งคลุกงาทอด  

18.30  รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร เดนิทางไปสนามบนิ  

 

  

 

 

 

 

 

23.10 น. น าท่านเหิรฟ้ากลับสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบนิที่ 

MU2803 

02.10 น.+1 กลับถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

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

อตัรานีร้วม   

-ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไปกลับ (ต๋ัวกรุ๊ป) / ค่าภาษีสนามไทยและค่าภาษีสนามบนิจนี / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทีฝ่ากขึน้เครื่อง

ท่านละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไม่เกนิ 23 กก.  

-ค่าทีพ่ัก 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่  

-ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในรายการ  

-ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

-ค่าวซีา่จนี 1,650 บาท  
 

คา่บรกิารไมร่วม  

-ค่าใชจ้่ายสว่นตัวเชน่ค่าโทรศัพทค่์าซักรดีค่าเครือ่งดืม่นอกจากรายการ  

-ค่าทปิคนขับรถ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย (รวม 200 หยวน ตอ่ทา่น ตอ่ทรปิ) 

-ค่าท าหนังสอืเดนิทาง  

-ค่าท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืต่างดา้ว 

-ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 

-ค่าวซีา่ของชาวต่างชาต ิ 
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-ค่าภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหตุ  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่ม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่

ที่ระบุในโปรแกรมไดท้ันอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิทาง

บรษัิทฯ จะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาใหถ้า้จัดหาไม่ไดแ้ละมค่ีาบัตรผ่านประตูก็จะคนืค่าบัตรตามทีบ่รษัิททัวร์

ตอ้งจ่ายจรงิแต่ถา้ไม่มค่ีาบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คนืค่าบรกิาร / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วบางรายการ

ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคืนไดเ้พราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกันอุบัตเิหตุไว ้

ใหกั้บลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท**เงือ่นไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีที่มี

ผูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที่มี

การขึน้ลงของเงนิตราต่างประเทศหรอืทกีารปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ส ารองทีน่ ัง่  มัดจ า 10,000 บาทพรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามสว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 25 วัน 

**ครบ 15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหนา้ทวัร*์* 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - หักค่าใชจ้่ายไว ้ส าหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ 

เทศกาล หรอืกรุ๊ปทีต่อ้งวางมัดจ ากับสายการบนิหรือกรุ๊ปทีม่กีารการันตีค่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทน

ในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได ้/ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป - เก็บค่าใชจ้่าย 15,000 

บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-19 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-7 วัน - เก็บ

ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 

เงือ่นไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิ และ ตัวแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจรับผดิชอบ 

- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  

เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ้่ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้น ทัง้ทางตรง หรือ

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ ฯลฯ   

- ต่อการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

หมายเหตุ บรษัิทฯมีสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืสับเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลื่อนการเดนิทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธิท์ี่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบางรายการ ไม่

สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกันอุบัตเิหตุใหกั้บ

ลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / ค่าบรกิารไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ทีจ่่าย 3% 

เอกสารในการท าวซ่ีาจนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

- 1. หนังสอืเดนิทางที่มอีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร 

ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารุด เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่าน

ได)้  

- 2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

- 3. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหูทัง้ 2 ขา้ง / พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ / ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ / 

ไม่ใส่เครือ่งประดับ ไม่ใส่เสือ้แขนกุด ไม่ใส่เสือ้สขีาวหรือสอ่ีอน / ผมหนา้ตอ้งเหนือคิว้ / รูปอัดดว้ยกระดาษสโีก

ดักและฟจูเิท่านัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์**รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** ท่าน

ที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการหรอืชดุนักเรยีน ในการยื่นวีซา่ กรุณาเตรียมหนังสอืรับรองตน้สังกัดจัดมาพรอ้มกับ

การสง่หนังสอืเดนิทาง 

- 4. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี 

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

บา้นของพ่อและแม่ ,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว่์า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร 

ตอ้งม ี

- ลายเซ็นของพ่อหรอืแม่ ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเท่านัน้ 

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

ของพ่อและแม่, หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว่์า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมี

ลายเซ็นของพ่อหรอืแม่ ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเท่านัน้  

- - ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- - ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       

- 5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง 

- 6. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาตทิี่ตดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้น ที่ท างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว่้าให ้

ขอ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทุกวัน) 

- 7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร์ 

อย่างนอ้ย 15 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

- 8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   

- 9. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระเอยีด

การยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 สัปดาห ์

- 10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืน่วีซา่ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   

- ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบเอง 

- 11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ(กรุณาสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกับทางบรษัิทฯ) 

- -ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- - กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 

เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

- 12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสอืเดินทางล่าชา้ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสีย

ค่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละ 1,200 บาท 

 

 

 


