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ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 
 

 

ผูโ่ถวซาน  1 ใน 4 แห่งความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาพุทธ    

วดัเจา้แมก่วนอมิไมย่อมไป  วัดเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิมสถิตอยู่ ณ วัดแหง่นี้ 

หมูบ่า้นอูเ่จิน้  หมู่บ้านโบราณที่ยังคงอนุรักษ์สภาพบ้านเรอืนตามแบบสมัยราชวงศช์ิง ทีห่าชมได้ยากนัก 

ทะเลสาบซหี ู งดงามเหนือจนิตนาการ 

การแสดง Impression West Laki  ยิ่งใหญอ่ลังการด้วย แสง สี เสียง บนพื้นน้า้ทะเลสาบซหีู 

ต้านานการก้าเนิดเมอืงหังโจว 

เกาะผู่โถวซาน อู่เจิ้น หังโจว  
หมูบ่า้นโบราณอูเ่จิน้ วดัเจา้แมก่วนอมิ วดัพระหยกขาว 

การแสดง Impression West Lake ล่องทะเลสาบซหี ู

 

เดนิทาง : เสารท์ี ่11 – พุธที ่15 พฤษภาคม 2562 ( 5วนั 4 คนื ) 

บริษัท ชัยทัวร์ จ้ากัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 



- 2 – 
 

01. วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ ้– หมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น     
 

08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิเคาน์เตอร์การบินไทย (Row D) ประตู 2 เจา้หน้าที่ชยัทัวรใ์หก้ารต้อนรับ 

10.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  TG 664  (4.15 ชม. / Lunch) 
16.00 น. ถึงท่าอากาศยานนครเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาเร็วไทย1 ชม.)    
น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ  เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น (Wuzhen) เมืองถงเซียง มณฑลเจ้อเจียง (2 ชม.) อู่เจิ้นจัดอยู่ใน
บริเวณสามเหล่ียมเศรษฐกิจหังโจว ซูโจว และเซี่ยงไฮ้ เป็นหมู่บ้านน้ าโบราณมีอายุนับพันปี  ระหว่างบ้านเรือนมีล าธารเชื่อมต่อ
ด้วยสะพานข้ามเป็นสะพานหิน และมีเรือพายส าหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว  หมู่บ้านโบราณสภาพแวดล้อมสวยงามน่าอยู่ ห้อมล้อม
ด้วยแม่น้ าล าคลองเล็กใหญ่มากมาย และยังเชื่อมต่อถึงคลองจักรพรรดิด้วย ถือเป็น 1 ใน 6 หมู่บ้านโบราณกลางน้ าทางตอนใต้
ของแม่น้ าแยงซีเกียง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเวนิสตะวันออกอีกแห่งที่มีชื่อเสียง  

อาหารค่ าทีร่ีสอร์ท    

ที่พัก   WATERSIDE RESORT WUZHEN (5*) หรือเทียบเท่า 
สัมผัสกับบรรยากาศในหมู่บา้นกลางน้ า พร้อมชมความงามของเมืองในยามค่ าคืน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. วันท่ีสองของการเดินทาง               หมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น – หังโจว     
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินชมตลาดน้้า มีสะพานไม้พาดผ่านมีชาวบ้านได้น าพืชผลที่ผลิตได้ พายเรือน าผลผลิตมาขายหรือแลกเปล่ียนกัน ให้ท่านได้ชม
และเลือกซื้อสินค้า ราวกับย้อนกลับไปในสมัยอดีต  จากนั้นน้าท่านนั่งเรือแจวชมบรรยากาศหมู่บ้านน้ าโบราณ 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร   

ออกเดินทาง สู่เมืองหังโจว (Hangzhou / 1.5 ชม.) เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจยีง  เป็นเมืองเก่าแกต่ิดอันดับ 1 ใน 6 ของประเทศ
จีน และยังเป็นเมืองส าคัญทางเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน และเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่งดงาม   
น าท่านลงเรือ ล่องทะเลสาบซีหู (Xihu) หรือทะเลสาบตะวันตก บริเวณรอบๆทะเลสาบ ปลูกต้นหลิว และสวนไม้ดอกตามฤดูกาล 
ในทะเลสาบมีเกาะน้อยใหญ่ มีส่ิงก่อสร้าง อาทิ เกาะโคมสะท้อนเงาจันทร์ และมีทัศนียภาพที่งดงาม  ชมศาลงักฮุย เป็นศาล     
ขุนนางเก่า ท่ีมีความซื่อสัตย์เมื่อถึงแก่กรรมแล้วทางรัฐบาลได้สร้างศาลไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดี พร้อมชมภาพเรื่องราวความ
เป็นมาของงักฮุย 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร     
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ชมการแสดง Impression West Lake ยิ่งใหญ่อลังการทั้งแสง สี และเสียงบนทะเลสาบซีหู โดยนักแสดงมืออาชีพหลายร้อยชีวิต 
ออกมาโชว์ลีลากลางสายน้ า บอกเล่าเรื่องราวก าเนิดเมืองหังโจว และถ่ายทอดต านานความรักในเทพนิยาย “นางพญางูขาว”               
ซึ่งทุกฉาก ทุกนาที ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแสง สี เสียงอันงดงามตระการตา 
 

ที่พัก   CROWNE PLAZA HOTEL HANGZHOU (5*) หรือเทียบเท่า   
 
 
 
 
 
 
 

03. วันทีส่ามของการเดินทาง           หังโจว – จูเจียเจียน - เกาะผู่โถววาน 
 

อาหารเช้าที่รีสอร์ท  

ออกเดินทางสู่ท่าเรือจูเจียเจียน เมืองโจวซาน ( 4 ชม.)  จากนัน้นั่งเรือสู่เกาะผูโถวซาน (15 นาที) เกาะผู่โถวซาน ซึ่งตั้งอยู่
ในหมู่เกาะเขตโจวซานในทะเลตะวันออกมณฑลเจ๋อเจียง เกาะผู่โถวซานเป็นสถานที่แสดงธรรมของเจ้าแม่กวนอิม  และ
เป็นภูเขาทางพุทธศาสนา 1 ใน 4 ที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศจีน มพีื้นที่ประมาณ 12.5 ตารางกิโลเมตร     
 

อาหารกลางวันบนเกาะผู่โถวซาน (อาหารเจ) 

 

น าชมสวนไผ่สีม่วง และวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป บริเวณที่ตั้งสวนไผ่เดิมมีก้อนหินก้อนหนึ่งวางอยู่ข้างถ้ าเฉาอิน  
และหินได้แตกออกเป็นสองซีก และมีลายเป็นต้นไผ่สีม่วงในกอ้นหิน ภายหลังชาวบ้านได้ปลกูต้นไผ่ทีบ่ริเวณนี้เป็นอันมาก 
จึงเรียกกันว่าสวนไผส่ีม่วง บริเวณสวนไผ่มีศาลเจ้าเล็กๆ  เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป  กล่าวคือสมัยราชวงศ์โห้วเหลียง
ปี ค.ศ.916 มีพระภิกษุญี่ปุ่นชือ่ ฮุ่นเอ๋อ ได้น ารูปเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักลงเรือจะกลบัญี่ปุ่น พอมาถึงเกาะผู่โถวซานเกิด
พายุใหญ่หลายวัน จึงอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมขึ้นบกที่เกาะผู่โถวซาน เม่ือพายุสงบแล้วจึงอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมลงเรือและ
จะเดินทางต่อ แต่แล้วก็เกิดพายุอีก เป็นเช่นนี้ ถึง 3 ครั้งติดต่อกันพระญี่ปุ่นจึงเข้าใจว่าเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป  จึงสร้าง
กระต๊อบเล็กๆ ไว้บังแดดบังฝน  และตั้งชื่อว่า วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป  
สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลใต ้(หนานไห่กวนอิม) เจ้าแม่กวนอิมปางยืนหันพระพักตร์ออกทะเลมีความสูงกว่า 30 เมตร 
องค์ใหญ่สวยงามมาก ชม วัดฝ่าหยี  เป็นวัดใหญ่อันดับ 2 ของเกาะผู่โถวซาน มีเนื้อที่ 22 ไร่ แต่ละต าหนักตั้งอยู่บนลาน
แยกเป็น 6 ชั้น และมีบันไดเชื่อมขึ้นไป  สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงเมื่อปี ค.ศ.1580 วิหารเจา้แม่กวนอิม ต าหนักหยวนทง
เป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม เป็นต าหนัก 9 มังกร  ซึ่งรื้อมาจากพระราชวังราชวงศ์หมิงในมณฑลหนานจิง แล้วน ามา
ประกอบที่เกาะผู่โถวซานแห่งนี ้
สมควรแก่เวลา  นั่งเรือกลับ ทา่เรือจูเจียเจียน เดินทางสู่เกาะโจวซาน  

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

ที่พัก    HAIZHONGZHOU  INTERNATIONAL HOTEL  (4*) หรือเทียบเท่า  
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04. วันท่ีสี่ของการเดินทาง       โจวซาน – เซี่ยงไฮ้ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม   

ออกเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ (5 ชม.) โดย ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ชื่อ สะพานอ่าวหังโจว (Hangzhou 

Bay Bridge) มีความยาวถึง 36 กิโลเมตรทอดตัวยาวข้ามทะเลจีนตะวันออก ใช้เงินก่อสร้างถึง 1,500 ล้านดอลลาร์ใช้

เวลาก่อสร้าง 3 ปี 
 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 
 

อิสระช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมือง และส่ิงของที่ระลึกที่ ตลาด 100 ปี (เฉิงหวังเมี่ยว) หรือตลาดร้อยปเีปน็ตลาดเก่าของชาวเมือง 
เซี่ยงไฮ้ มีบ้านเรือนเกา่แกก่วา่ 100 ปี ท่ียังคงสภาพเอกลักษณแ์ละวัฒนธรรมแบบเดิมๆ อยู่  
 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

ที่พัก  SHERATON GRAND SHANGHAI PUDONG HOTEL (5*) / หรือเทียบเท่า  
 
 

05. วันท่ีห้าของการเดินทาง          เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม    

น าชมวัดอวี้โฝว หรือ วัดพระหยกขาว นมัสการพระหยกขาว ซึ่งสร้างด้วยหยกขาวบริสุทธิ์ ปางมารวิชัย สร้างตามอย่างอิทธิพล
ของพุทธศาสนาลัทธินิกายมหายานมีความสูง 2 เมตร อัญเชิญมาจากประเทศพม่า  น าชมย่านเทียนจือฟาง (Tian Zi Fang) 
ย่านนี้จุดเด่นอยู่ที่ความสงบร่มรื่น มีการปลูกต้นไม้เป็นแถวทั้งสองฝ่ังถนนเหมือนบูเลอวาร์ดในประเทศตะวันตก และยังมีความ
สวยงามของอาคารแบบยุโรป ท้ังบ้านคน อาคารราชการ และบริษัทต่างๆ ท าให้ย่านน้ีเหมาะกับการเดินเล่นและถ่ายรูป 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านสู่สนามบินเซี่ยงไฮ ้
17.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที ่TG 665  (4.35 ชม. / Dinner) 
21.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิง่ 
หมายเหตุ    ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม  
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อตัราคา่บรกิาร    
 

ท่านละ            53,000.-  บาท    
พักเดี่ยวเพิม่       7,000.-  บาท 

อตัรานีร้วม    

1. ตั๋วเครื่องบิน ชั้นทัศนาจรโดยการบินไทย               
2.  ท่ีพักจัดตามรายการ (4-5*) (ห้องละ 2 ท่าน) 
3.  อาหารจัดเล้ียงทกุมื้อตามรายการ  
4.  น าเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 
5.  ค่าวซี่า คา่ภาษีสนามบิน คา่ขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (ส าหรับโหลด)  น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
6.  ทุนประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท      
      ผู้เอาประกันอายุ 75 ปีขึ้นไป ความคุ้มครองลดลง 50 % 
7.  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และผู้น าทวัร์จากชัยทวัร์    

อตัรานีไ้มร่วม 

  1.  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %    
  2.  ค่าใช้จา่ยสว่นตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรดี และมินิบาร์    

        หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ 

1.  หนังสือเดินทาง (Passport)  มีอายกุารใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 
2.  รูปที่ใช้ยื่นวซี่า ต้องเป็นรูปสี ถา่ยไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  
     พื้นหลังสีขาว หน้าตรง เห็นใบหน้าอย่างชดัเจน เปิดหู  เปิดหน้าผาก  เปิดคิ้ว  ไม่ยิ้มเห็นฟัน   
     ไม่สวมเครื่องประดับ  ขนาด 2 นิ้ว ( 3.3 X 4.8 เซนจิเมตร) และห้ามใส่เส้ือ สีขาว (จ านวน 2 รูป ) 
3.  ชื่อ เลขที่สถานท่ีท างาน เบอร์โทรศัพท์ พร้อมต าแหน่งการงาน (หรือนามบตัร) 
4.  ชื่อ เลขที่สถานศึกษา และเบอร์โทรศัพท์ (กรณีเป็นนักเรยีน หรือนักศึกษา) 
5.  ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

 

ติดตอ่  :    เหมยีว  /  ไปร์ท       โทร. 0 2212 8431  ต่อ  122 / 124                 

Line ID: @chaitour       E-mail : outbound@chaitour.co.th    โทรสาร. 0 2211 0119   
   

จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 

 

www.chaitour.co.th 


