
 
 
 
 
 
 

                                  เฮงเชียงทัวร์ น ำท่ำนนมัสกำรเจ้ำแม่กวนอิม 

ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 6 วนั 5 คนื ( TG ) 
จัดพเิศษเฉพำะคณะ คุณจินตนำ ( ซำโกว ) และคุณศศิพมิพ์ 

บินตรงสู่.- เซ่ียงไฮ้   โผวท้อซัว  เกำะลัว่เจียซำน อูเจิน้  เซ่ียงไฮ้   กรุงเทพฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดเดนิทำง :   วนัที่  11 - 16  พฤศจกิำยน  2562 
(1)  วนัจันทร์ที ่11 พ.ย. 62            กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ้ 

08.00 น.     พร้อมกนัทีส่นำมบินสุวรรณภูม ิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4  ประตู 
 ทำงเข้ำหมำยเลข 2   แถว D   เคำน์เตอร์  12 -17 สำยกำรบินไทย  โดยมีเจา้หนา้ท่ีจาก 
 ทางหา้งฯ เป็นผูอ้  านวยความสะดวกแก่ท่าน  
10.35 น.   ออกเดินทางโดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบินที ่ TG 664   สู่นครเซ่ียงไฮ้   

(อำหำรกลำงวนับนเคร่ือง) 
15.50 น. ถึงสนำมบินนครเซ่ียงไฮ้  เป็นเมืองใหญ่

ท่ีเจริญท่ีสุดของประเทศจีน หลงัผา่น
พิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่าน
เดินทางสู่ตวัเมอืงเซ่ียงไฮ้  ซ่ึงเป็นเมือง
อุตสาหกรรมใหญ่ท่ีสุดในจีนมีพื้นท่ี 



 
 
 
 5,800 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครอง 12 เขต ประชากร 12 ลา้นคน ประชากรในเมือง             

6 ลา้นคน 
18.00 น.   อำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  หลงัอำหำร 
 เดนิทำง สู่ ทีพ่กั FOUR POINTS BY SHERATON DANING HOTEL    

 TEL : (86 21) - 2602 2222      www.fourpoints.com/daning 
 

**กรุณาเตรียมเส้ือผา้และของใชจ้ าเป็นใส่กระเป๋าใบเล็กส าหรบัพกัคา้งคืน** 
*** เกาะโผวทอ้ซวั 2 คืน *** 

 

(2)  วนัองัคำรที ่12 พ.ย. 62             เซ่ียงไฮ้ – โจวซำน ( จูเจียเจยีน ) - โผวท้อซัว  
06.30 น. อำหำรเช้ำ ในโรงแรม     
 หลงัอาหาร น าท่านสู่ เมอืงโจวซำน (จูเจยีเจยีน) โดยเสน้ทางผา่น สะพำน Hangzhou Bay  
      Bridge เป็นสะพานกลางทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก 

( 36 กิโลเมตร ) มูลค่า 1.42 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ  
เช่ือมระหวา่งดา้นใตข้องเซ่ียงไฮ ้และเมือง หนิงปอ   
( มณฑลเจอ้เจียงทางทิศใต ้) ซ่ึงจะร่นระยะเวลา 
เดินทางลงได ้ จาก 3 ชม. เหลือเพียง 1 ชม.  และ 
สามารถเพิ่มศกัยภาพของท่าเรือทั้งสองแห่ง ในการ 
กระจายสินคา้ไดอี้กมาก การก่อสร้างสะพานน้ีเป็น 

  การร่วมลงทุนระหวา่งรัฐบาล และเอกชน โครงการน้ีไดเ้ร่ิมสร้างในปี ค.ศ.2003 แลว้เสร็จใน 
  ปี ค.ศ.2008 และสามารถรองรับรถยนตไ์ดถึ้งวนัละ 45,000 - 50,000  คนั  

จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ท่าเรือเมืองโจวซาน นัง่เรือสู่เกาะโผว่ทอ้ซวั 
13.00 น ถึงเกาะโผวท้อซัว ตน้ก าเนิดเจา้แม่กวนอิม  น าท่านรับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
 ( อำหำรเจ )                             

 

บ่ำย หลงัอาหาร น าท่านสู่วดัไผ่ม่วงหรือจือ่จู๋หลนิ สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ภายในวดั ซ่ึง                  
ท่านจะไดช้มตน้ไผสี่ม่วงไดจ้ากท่ีน้ีแห่งเดียว  
พร้อมกนันั้นน าท่านเดินทางไป นมสักำรองค์พระโพธิสัตว์ เจ้ำแม่กวนอมิไม่ยอมไป ซ่ีงเป็น
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวโผวทอ้ซวั ใหค้วามเคารพนบัถือมากกวา่ 2,000 ปี ประดิษฐานอยูท่ี่
ต  าหนกัริมทะเล ชม “วดัไม้ไผ่สีม่วง” ซ่ึงจะข้ึนอยูด่า้นหนา้ของต าหนกัเจา้แม่กวนอิมไม่ยอม
ไปบริเวณรอบวดัจะปลกูตน้ไผ ่ซ่ึงจะมีลกัษณะพิเศษคือมีล าตน้สีม่วง ซ่ึงสามารถปลกูไดท่ี้
เดียวคือบนเกาะโผวทอ้ซวัเท่านั้น จากนั้นน าท่านกราบ “สกัการะองคเ์จา้แม่กวนอิมทะเลใต”้ 
บนเขาสูง 297 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เป็นเจา้แม่กวนอิมปางยนืหนัพระพกัตร์ออกทะเล  

http://www.fourpoints.com/daning


 
 

องคใ์หญ่และสวยงามมาก น ำท่ำนนมัสกำรเจ้ำแม่กวนอิมปำงยนื (หนำนไห่กวนอมิ)   
จนสมควรแก่เวลำน ำท่ำน เดินทำงเข้ำสู่ทีพ่กัโรงแรม โผวท้อซัว  [ PUTUOSHAN]     

TEL   :   ( 0580) - 6092828           www.putuoshanhotel.com 

17.30 น.  อำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร ( อำหำรเจ )                             
  

 (3)  วนัพธุที ่13 พ.ย. 62        โผวท้อซัว – วดัเป่ำโถ – วดัฝ่ำหวี ่–  เกำะลัว่เจียซำน - ท ำพธิีสวดมนต์  
                                                   ท ำวตัรเช้ำ และเทกระจำด  
05.30 น. พบกนัทีล๊่อบบีข้องโรงแรม โดยพร้อมเพรียงกนั จำกน้ันน ำท่ำนเดนิทำงสู่วดัเป่ำโถ  เพือ่                     

ท ำพธิีสวดมนต์จดัพเิศษเฉพำะคณะของเรำ 

07.30 น. อำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร  
หลงัอาหารน าท่านชมวดัฝ่ำหวี ่ซ่ึงเป็นวดัใหญ่อนัดบัสองของเขาลกูน้ี 
สร้างสมยัราชวงศชิ์งพระเจา้คงัซีไดท้  าการซ่อมแซมวดัและเปล่ียนช่ือ
ใหม่จาก “เทยีนฮัวฝ่ำหวี”่ เป็น“วดัฝ่ำหวี”่  วดัแห่งน้ีเป็นวดัท่ีมี 
ความส าคญัมาแต่อดีต  ตวัพระอโุบสถนั้นไดใ้ชว้สัดุท่ีร้ือถอนจาก
พระราชวงัในสมยัราชวงศห์มิงมาประกอบสร้างเป็นพระอโุบสถใหท่้านไดน้มสัการกราบ
ไหวข้อพรจากองคพ์ระโพธิสตัว ์และพระพทุธรูปปางต่าง ๆ 

12.00 น. อำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ( อำหำรเจ ) 
13.30 น. น าท่านนัง่เรือล่องสู่เกำะลัว่เจยีซำน ณ แห่งน้ีเจา้แม่กวนอิมไดเ้คยมานัง่ปฏิบติัธรรม และท่าน

สามารถเพลิดเพลินกบัธรรมชาติท่ีเหมาะกบัการนัง่วิปัสสนา นอกจากน้ีแลว้บนเกาะลัว่
เจียซาน ยงัมีถ  ้าคริสตลัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีความเช่ือกนัวา่สามารถทะลุไปยงัเมืองบาดาลของ
พญามงักรได ้ หลงัจากนั้นน าท่านล่องเรือกลบัสู่โผ่วท้อซัว 

16.30 น. อำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร ( อำหำรเจ ) จำกน้ันน ำท่ำนสู่วัดผู่จี ้ เพือ่ท ำพธีิสวดมนต์แผ่บุญ               
อทุศิส่วนกศุลและท ำพธีิเทกระจำด ซ่ึงจดัพเิศษเฉพำะคณะของเรำ หลงัจำกเสร็จพธิี                             
มบีริกำรอำหำรรอบดกึ 
สมควรแก่เวลำ เดินทำงเข้ำสู่ทีพ่กัโรงแรม โผวท้อซัว  [ PUTUOSHAN]     

TEL   :   ( 0580) - 6092828           www.putuoshanhotel.com 

หมำยเหตุ.- เน่ืองจำกในวนันีต้อนเช้ำและตอนค ำ่ จะมพีธิีสวดมนต์พเิศษ และพธิีเทกระจำด  
ซ่ึง จัดขึน้โดยคณะของเรำ ขอให้ทุกท่ำนแต่งกำยด้วยชุดขำวทั้งชุด โดยพร้อมเพรียงกนั 
  

(4)  วนัพฤหัสบดีที ่14 พ.ย. 62               โผวท้อซัว – เมอืงโจวซำน– เซ่ียงไฮ้ 
07.30 น. อำหำรเช้ำในโรงแรม  
09.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือจูเจยีเจยีน เพือ่โดยสำรเรือ สู่ เมอืงโจวซำน  
12.00 น. อำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   



 
 
บ่ำย  หลงัอำหำรเดนิทำงโดยรถโค้ชกลบัสู่เมอืงเซ่ียงไฮ้  ( ใช้เวลำเดนิทำง 5 ชม. ) 
18.00 น. อำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  ( เมนูพเิศษปูขน ) 
  หลงัอาหาร น าท่านสู่ท่ีพกั    
  พกัที่ FOUR POINTS BY SHERATON DANING HOTEL    
  

(5)  วนัศุกร์ที ่15 พ.ย. 62        เซ่ียงไฮ้  – เมอืงโบรำณอูเจิน้  ( ล่องเรือ) - หำดไว่ทำน – ถนนนำนกงิ 

07.00 น. อำหำรเช้ำในโรงแรม 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ต ำบลอูเจิน้ เป็นทอ้งถ่ินเก่าแก่ อุดมไปดว้ยโบราณสถานและ
โบราณวตัถุ ต าบลอเูจ้ินตั้งอยูใ่นเมือง              
ถงเซียง มณฑลเจอ้เจียงทางภาค
ตะวนัออกของจีน อยูริ่มคลองขดุ                  
"ตา้ยุน่เหอ" ซ่ึงเป็นคลองขดุท่ียาวท่ีสุด
ของโลก ห่างจากนครเซ่ียงไฮเ้พยีง 100 
กิโลเมตร ต าบลอเูจ้ิน มีประวติัอารยธรรม
ท่ียาวนานถึง 7,000 ปี มีประวติัในการ
สร้างต าบล ท่ีนานกวา่ 1,300 ปี น าท่านล่องเรือเขา้สู่เมอืงโบรำณอูเจิน้ เมืองโบราณท่ีมี
ช่ือเสียงมากของมณฑลเจอ้เจียง ตั้งอยูริ่มทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุม
พื้นท่ีของมณฑลเจ๋อเจียงและมณฑลเจียงซู เป็นเมืองโบราณท่ีอนุรักษแ์ละคงสภาพบา้นเรือน
ตามแบบสมยัราชวงศชิ์ง ไม่วา่จะเป็นลวดลายการแกะสลกัไมต้ามหนา้ต่าง หรือการแกะสลกั
หินท่ีมีความประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเมืองอเูจ้ิน เมืองท่ีไดช่ื้อวา่ 
"นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจยีง" มีประวติัศาสตร์กวา่ 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยูข่อง
ชาวบา้นริมน ้า สถานท่ีบ่งบอกความเป็นเจียงหนนัซ่ึงเป็นบา้นเกิด "เหมาตุน้" ชมส่ิงก่อสร้าง
โบราณสมยัราชวงศห์มิงและราชวงศแ์มนจู สภาพแวดลอ้มภายในเมืองโบราณอเูจ้ินนั้นยงัคง
ความสวยงามน่าอยู ่มีคูคลองไหลผา่นกลางหมู่บา้น สะพานขา้มคคูลอง โบราณสถานและ
โบราณวตัถุท่ีน่าสนใจอีกมากมาย ท่ีแห่งน้ีท่านจะไดส้มัผสัถึงบรรยากาศความเป็นเมือง
โบราณ และความเป็นโมเดิร์นท่ีผสมผสานไดอ้ยา่งลงตวั  

12.00 น. อำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร    
 หลงัอำหำร น ำท่ำนเดนิทำงกลบั สู่ เมอืงเซ่ียงไฮ้ ( ใช้เวลำประมำณ 3 ช่ัวโมง ) 
บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำง สู่ บริเวณ“หำดไว่ทำน” ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น ำ้หวงผู่ มคีวำมยำว

จำกเหนือจรดใต้ถึง 4 กโิลเมตร เป็นเขตสถำปัตยกรรมทีไ่ด้ช่ือว่ำ “พพิธิภัณฑ์ส่ิงก่อสร้ำง
หมืน่ปีแห่งชำตจินี” ถือเป็นสัญลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้ อกีทั้งถือเป็นศูนย์กลำง 

 
 



 
 
 

 ด้ำนกำรเงนิกำรธนำคำรทีส่ ำคญัแห่งหนึ่ง
ของเซ่ียงไฮ้ ตลอดแนวยำวของไว่ทำน
เป็นแหล่งรวมศิลปะสถำปัตยกรรมที่
หลำกหลำย เช่น สถำปัตยกรรมแบบโรมนั 
โกธิค บำรอค รวมทั้ง กำรผสมผสำนระ 
หว่ำงสถำปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก 
เป็นทีต่ั้งของหน่วยงำนภำครัฐ บริเวณหำดไว่ทำนแห่งนีท่้ำนจะสำมำรถมองเห็นหอไข่มุก 
จำกน้ันน ำท่ำน สู่ “ถนนนำนกงิ” ถนนแห่งนีเ้ปรียบเสมอืนย่ำนสีลมของเมืองไทย หรือย่ำน
ออร์ชำร์ด ของสิงค์โปร ถนนนีม้คีวำมยำวประมำณ 5 กโิลเมตร มห้ีำงสรรพสินค้ำมำกมำย
บนถนนแห่งนีเ้ป็นย่ำนทีค่กึคกัและทนัสมยัทีสุ่ด 

18.00 น. อำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  จำกน้ันน ำท่ำนกลบัสู่ทีพ่กั 

พกัที่   FOUR POINTS SHERATON HOTEL       TEL  :  (86 21) – 2602 2222   
 

(6)  วนัเสำร์ที ่16 พ.ย. 62             เซ่ียงไฮ้ – วดัหลงหัวซ่ือ – กรุงเทพฯ                                                 
07.00 น. อำหำรเช้ำ ในโรงแรม  

น าท่านนมสัการกราบไหวพ้ระท่ีวดัหลงหัวซ่ือ ซ่ึงสร้างในสมยัสามก๊ก ท่ีมีประวติั
ยาวนานกวา่ 1,700 ปี และมีช่ือเสียงท่ีสุดกคื็อเจดียห์ลงหวัทรงแปดเหล่ียมซ่ึงสร้างใน
สมยัราชวงศซ่์งเหนือ ชมวิหารพระศรีอริยะเมตรัย วิหารเงก็เซียนฮ่องเต ้วิหาร 3 
อรหนัต ์และส่ิงก่อสร้างสวยงามมากมาย ภายในวดั ใหท่้านไดน้มสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

                                   ตามอธัยาศยั    
12.30 น. อำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   

ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำง สู่สนำมบิน 
17.20 น.  ออกเดินทาง โดยสำยกำรบนิไทย  เทีย่วบินที ่ TG 665   เหิรฟ้ำกลบัสู่กรุงเทพฯ 
21.15 น. ถึงสนำมบินสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิำพทุกๆ ท่ำน……       
 
                                                          
           
         
          
      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

เดนิทาง : 11- 16 พฤศจิกายน  2562 
เซ่ียงไฮ้  โผวท้อซัว  เกาะลัว่เจียซาน อูเจิน้  เซ่ียงไฮ้  6  วนั  5  คนื 
ค่าทวัร์ / ท่าน พกัห้องเดีย่วเพิม่ / ท่าน 

 52,500 -  บาท  10,500 -  บาท 
 

อตัราค่าบริการ       ช้ันธุรกจิเพิม่ท่านละ         25,000     -   บาท 
                               มตีั๋วเอง หักท่านละ  10,000      -   บาท 
 

การช าระเงนิ  
ส าหรับการส ารองโปรแกรมท่องเทีย่ว 
ทางห้างฯ ขอรับเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ณ วันจอง และช าระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด ก่อนเดนิทาง       
อย่างน้อย  20 วนั   

 

อตัรานีร้วม :   
-      ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นทศันาจร ( ECONOMY  CLASS ) 
- ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการ  (พกั 2 ท่านต่อหน่ึงหอ้ง ) 
- ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศ   
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการท่ีระบุไว ้
- ค่าธรรมเนียมสนามบิน , ค่าบริการ  
- ค่าสมัภาระเดินทางน ้าหนกัไม่เกิน ท่านละ 20 กก. 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินประกนัท่านละ 1,000,000  บาท   
 

อตัรานีไ้ม่รวม : 
-     ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
-     ค่าอาหาร และ เคร่ืองด่ืมพิเศษท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
-     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  3 % 
 

การยกเลกิ :  
- กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  25 วนัก่อนวนัเดินทาง มิฉะนั้น ทางห้าง ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ                    
 คนืเงนิมดัจ า 
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วนัก่อนวนัเดินทาง ทางหา้ง ฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50 %  

ของอตัราค่าบริการ 
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  7  วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางหา้ง ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 


