
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง    
วันแรก              กรุงเทพฯ – กวางเจา – หวงซานเมืองถนุซี 

09.00 น.  พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 (เกาะ U 3-7) สายการบินไชน่าเซา้เธิร์น
แอร์ไลน์ โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสาร
ใหก้บัท่าน (จอดรถส่งผูโ้ดยสาร ไดท้ี่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)  

11.55 น.  ออกเดินทางสู่ กวางเจา  โดยเที่ยวบินที่ CZ358 
15.25 น. ถึงท่าอากาศยานไป่หยนุ เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอยา่ง

รวดเร็วจากธุรกิจการคา้ นอกจากน้ียงัมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลน้ี หลงัผา่นพธีิการ
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านต่อเคร่ืองสู่หวงซาน ถุนซี 

19.20 น.   บินลดัฟ้าสู่หวงซาน ถุนซี  โดยเที่ยวบินที่ CZ3627 
21.15 น.    ถึง   เมืองถุนซี  ของมณฑลอนัฮุย ถุนซี เป็นที่ตั้งของเมืองหวงซาน เป็นตน้ทางสาํหรับผูท้ี่เดินทางขึ้นเขา

หวงซาน จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ที่พกั 



  พัก  香茗假日酒店(黃山市) - Xiangming Holiday Hotel  
 

วันที่สอง            
เมืองโบราณฮุยโจว – เมืองถุนซี – ถุนซีเหล่าเจีย -โชว์วัฒนธรรมฮุยโจว 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ที่พกั 
แลว้นาํท่านชม  เมืองโบราณฮุยโจว 徽 州 古 城 
ศูนยก์ลางของการปกครองของเขตวฒันธรรมฮุยโจว 6 อาํเภอ 
ชมถนนโบราณโต่วซาน 斗 山 街 อนัขึ้นช่ือดว้ย
สถาปัตยกรรมบา้นโบราณ ลวดลายการแกะสลกั บ่อนํ้ า ซุม้
ประตู โดยเฉพาะ ซุม้ประตูสวกีว๋อ 许国牌坊 สมยั
ราชวงศห์มิงอนัขึ้นช่ือที่สุด แลว้ล่องเรือด่ืมดํ่าบรรยากาศอนั
แสนร่ืนรมยใ์น ทะเลสาบอวิเ๋หลียง 渔梁坝  (สถานที่น้ีไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นตูเจียงเอ้ียนแห่งฮุยโจว)  
ใหท้่านเดินชมทศันียภาพเมืองโบราณฮุยโจว  

12.00    รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร ล้ิมลองอาหารพื้นถ่ินของชาวฮุยโจ 
ไดเ้วลาเดินทางกลบัไปยงัเมืองถุนซี  จากนั้นนาํทา่น
ชม ถนนโบราณ “ถุนซีเหล่าเจีย” ของเมืองเก่าถุนซี 
เมืองเก่าริมแม่นํ้ าที่มีเสน่ห์ตรงถนนโบราณกลางใจ
กลางเมือง    อนัมีช่ือวา่ “ถุนซีเหล่าเจีย” สร้างมาตั้งแต่
สมยัราชวงศซ่์ง การไดเ้ดินเขา้ไปในเมืองโบราณถุนซี
นั้นเหมือนไดเ้ดินยอ้นยคุไปเกือบพนัปี    และเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของการเยีย่มชมเมืองโบราณในประเทศ
จีน 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   
นาํท่านชม โชว์วัฒนธรรมฮุยโจว เป็นการแสดงศิลปะอนัขึ้นช่ือของ
ชาวฮุยโจว รวมทั้ง การแสดงอุปรากร “หวงเหมยซ่ี” อนัโด่งดงั ที่
โรงละครหวงซานหมิงเซียง อนัดบัหน่ึงแห่งฮุยโจว  

พัก香茗假日酒店(黃山市) - Xiangming Holiday Hotel   
 

วันที่สาม             เมืองถุนซี – วู่หยวน - หมู่บ้านเจียงวาน (โค้งแม่น ้า) - หมู่บ้านหลี่เคงิ - เมืองถุนซี 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ที่พกั 
นาํท่านสู่อาํเภอวู่หยวน 婺源 Wuyuan 1 ใน 6 อาํเภออนัขึ้นช่ือของฮุยโจว ภูมิทศัน์ของวูห่ยวน “แปด
ส่วนคร่ึงคือขนุเขา หน่ึงส่วนคือทอ้งนา คร่ึงส่วนคือ
ทางนํ้ าและหมู่บา้น” ไดรั้บสมญาวา่เป็น “หน่ึงใน
หมู่บา้นโบราณที่งดงามที่สุดของจีน” โดยเฉพาะใน
ฤดูกาลดอกโหยวไช่ฮวาบานสะพร่ังตั้งแต่เดือน
มีนาคม-เมษายน เป็นช่วงที่วูห่ยวนมีความงดงามมาก
ที่สุด วนัน้ี ชม หมู่บ้านเจียงววาน (โคง้แม่นํ้ า) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA_IeTq9LSAhXBuI8KHdl5BQsQFgiHATAD&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.tw%2FHotel_Review-g303685-d1990266-Reviews-Xiangming_Holiday_Hotel-Huangshan_Anhui.html&usg=AFQjCNHufSNfiAHZlbxFzJLADPit74onjw&bvm=bv.149397726,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA_IeTq9LSAhXBuI8KHdl5BQsQFgiHATAD&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.tw%2FHotel_Review-g303685-d1990266-Reviews-Xiangming_Holiday_Hotel-Huangshan_Anhui.html&usg=AFQjCNHufSNfiAHZlbxFzJLADPit74onjw&bvm=bv.149397726,d.c2I


江湾村 Jiangwancun และ หมู่บ้านเสียวฉ่ี (อรุณรุ่ง) 晓起村 Xiaoqicun ทางดา้นตะวนัออก
ของวูห่ยวน 

12.00    รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 
หลงัอาหารเที่ยง เดินทางสู่  หมู่บ้านหลี่เคงิ 李坑村 
Likengcun อีกหน่ึงหมู่บา้นสวยสุดของอาํเภอวูห่ยวนทางดา้น
ตะวนัตก มีประวติัมาตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์งเหนือ  ( ปีค.ศ. 
1010 ) มีบา้นเรือน 120 หลงั ประชากร 700 คน ส่วนใหญ่มี
แซ่หล่ี ภายในหมู่บา้นยงัเก็บรักษาสถาปัตยกรรมบา้นเรือน
โบราณแบบฮุยโจวและธรรมชาติแวดลอ้มอนังดงามไวไ้ดเ้ป็น
อยา่งดี  ไดเ้วลาเดินทางกลบัไปยงัเมืองถุนซี 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   

  พกั  香茗假日酒店(黃山市) - Xiangming Holiday Hotel  
วันที่ส่ี             เมืองถุนซี – หมู่บ้านหงชุน –  หวงซาน อ าเภออีเ้ส้ียน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก 

จากนั้นเดินทางไป  หมู่บ้านหงชุน  宏村 Hongcun 
อีกหน่ึงหมู่บา้นมรดกโลก ที่ไดรั้บสมญาวา่ “หมู่บา้น
ในภาพวาดพูก่นัจีน” มีประวติัมาตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์ง
ใต ้ (ปีค.ศ.1131) เป็นถ่ินที่อยูอ่าศยัของคนในตระกูล
วาง หมู่บา้นหงชุนมีรูปลกัษณ์คลา้ย “โค” อยา่งน่าทึ่ง 
โดยภาพรวมหมู่บา้นคลา้ยภาพ “โค” กาํลงันอนเอนกาย 
แนบชิดอยูริ่มธารใสหนา้ภูเขาใหญ่ โดยมีภูเขาทางตอนเหนือเป็น “ศีรษะโค” ตน้ไมใ้หญ่เก่าแก่ 2 ตน้ที่ปาก
ทางเขา้หมู่บา้นทางทิศเหนือ ประดุจ “เขาโค” ตวัหมู่บา้นคือ “ลาํตวัโค” สระนํ้ ารูปจนัทร์คร่ึงดวงกลาง
หมู่บา้นหรือ “เยวเ่จวา่” เปรียบไดก้บั “กระเพาะโค” ทะเลสาบหนานหูทางตอนใตเ้ปรียบเสมือน “ทอ้งโค” 
โดยมีลาํรางเกา้คุง้สิบโคง้ ดุจดัง่ “ลาํไสโ้ค” ขณะที่สะพานไมเ้ก่าทั้ง 4 ทิศของหมู่บา้น อุปมาหน่ึง “กีบเทา้
ของเจา้โค”   จากนั้นเดินทางสู่เขาหวางซนั 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านโบราณซีตี ้ หมู่บา้นโบราณ  
Xidi  1ใน 6 หมู่บา้นวฒันธรรมฮุยโจว  Huizhou  และ 
1 ใน 2 หมู่บา้นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ปีค.ศ. 
2000 เป็นถ่ินฐานของผูมี้ช่ือเสียงในตระกูลหูลดัเลาะชม
หมู่บา้นซีต้ีที่มีประวติัมาตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์งเหนือ ( ปี
ค.ศ.1049-1054) ลอ้มรอบดว้ยภูเขาทั้งส่ีดา้นสภาพ
บา้นเรือนก่อตวัขึ้นดว้ย “รูปเรือกลางดงเขา” อยา่งน่าทึ่ง    มีความยาวจากตะวนัออกจรดตะวนัตก 700 ม.
และเหนือจรดใตก้วา้ง 300 ม. มีลาํธารสองสายไหลมาบรรจบกนั โดยมีเสน้ทางเดินริมลาํธารและถนน 3 
สายในหมู่บา้น เปรียบเสมือนเป็น “กระดูกงู” ของลาํเรือ ขณะที่ตรอกเล็กซอยนอ้ยอีกกวา่ 90 สาย ประหน่ึง 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA_IeTq9LSAhXBuI8KHdl5BQsQFgiHATAD&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.tw%2FHotel_Review-g303685-d1990266-Reviews-Xiangming_Holiday_Hotel-Huangshan_Anhui.html&usg=AFQjCNHufSNfiAHZlbxFzJLADPit74onjw&bvm=bv.149397726,d.c2I


เป็น “โครงเรือ” แผข่ยายออกไปทัว่ทั้งทิศเหนือและใต ้จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่อ ำเภออีเส้ียน  
ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   

  พัก  黄山奇墅仙境中坤国际大酒店(黟县) - Qishu Lake Wonderland Hotel  

 
วันที่ห้า            หวงซาน (น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึน้)  ยอดเขากวงหมิงต่ิง – ยอดเขากวงหมิงต่ิง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่   เขาหวงซาน เป็น 1 ใน 10 ของยอด
เขาที่มีทิวทศัน์ที่สวยงามขึ้นช่ือของจีนและมีช่ือเสียงไปทัว่โลก
จนองคก์ารสหประชาชาติยอมรับให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของ
โลก หวงซานอยูสู่งจากระดบันํ้ าทะเลประมาน 3,000 ฟุต มียอด
เขามากมายสูงเสียดฟ้าซ่ึงมีสถาน ที่ที่น่าสนใจอยูห่ลายแห่ง อาท ิ
เฟยไหลลือ ซ่ึงมีหินที่มีความมหศัจรรยต์ั้งอยูบ่นกอ้นหินอีกกอ้น
หน่ึงโดยไม่รู้ที่มาวา่มาจากไหนเป็นที่น่าอศัจรรยใ์จยิง่นกั  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า  YUNGU CABLE CAR ขึ้นสู่ยอดเขา
หวงซาน(ขึ้นกระเชา้ดา้นหลงั) ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลิน
กบัทศันียภาพอนัสวยงามของทะเลหมอก  ตน้สนแปลกเขียวขจี  
หินที่ดูรูปทรงไม่เหมือนที่อ่ืนไม่สามารถหาดูทีไ่หนได ้    น้ี
เป็นภูเขา                     จีน ไดรั้บฉายา            ฮ่องเ     ทั้งป่าสนโบราณสลบักบัป่าไผ่
ท่ามกลางสายหมอกและแสงตะวนัฉาย 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 
 พกั 西海宾馆 Xi Hai Hotel  

 
วันที่หก            ยอดเขากวงหมิงต่ิง – ยอดเขากวงหมงิต่ิง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก 
นาํท่านเที่ยวชม ภูเขาหวงซาน ขนุเขาที่ชาวจีนทั้งผองต่าง 
กล่าวขานกนัมาแต่โบราณวา่  “หากได้ชมขุนเขาที่หวงซาน
แล้วขุนเขาอื่นในปฐพีภพล้วนไม่มีความหมาย” ตั้งอยูท่าง
ตอนใตข้องมณฑลอนัฮุย มีพื้นที่ประมาณ 154 ตร.กม. เดิมมี
ช่ือวา่ อีซาน หรือ ภูเขาดาํ ต่อมา เปล่ียนเป็น “หวงซาน” หรือ  
“ภูเขาเหลือง” ตามพระนามของหวงต้ี กษตัริยอ์งคแ์รกของ
จีน ที่เช่ือวา่ไดม้าฝึกฝน  พละกาํลงัและชุบตวัอยูบ่นขนุเขาแห่งน้ี เสน่ห์ของหวงซาน คือ การเดินเทา้สมัผสั
ธรรมชาติที่ดุจภาพวาดปลายฝีพูก่นัจีนชั้นยอดลอ้มรอบตวัท่าน เดินชมธรรมชาติบริเวณ ซิงเหลียงไถ ลาน
เยน็ 
ช่ืน    จะเห็นยอดเขาส่ือซ่ิงเฟิง ยอดเขาเจา้แม่กวนอิม สือโหวกวนไห่ หินลิงชมทะเล หินโป๋ยก่ายกินแตงโม 
ยอดเขาหลงัอูฐ    เป็นตน้  แลว้ชมทศันียภาพยามอาทิตยอ์สัดงที่ซีไห่ อนัเป็นจุดรวมของทะเลหมอก ทะเล

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeqvGBt9HWAhVCLI8KHe-5Cw8QFghIMAQ&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1159661-d1956811-Reviews-Qishu_Lake_Wonderland_Hotel-Yi_County_Anhui.html&usg=AOvVaw2HgPYxjSH8AFTuOYktV9qB


หิน ทะเลภูเขา นาํกุญแจรูปหวัใจคู่สลกัช่ือไปคลอ้งที่โซ่ร์หนา้ผา เสมือนสญัญาใจวา่ เราจะไม่แยกจากกนัชัว่
นิรันดร์ 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านชม ยอดเขากวงหมิงต่ิง ซ่ึงเป็นยอดเขาที่สูง
ที่สุดของเขาหวงซาน จากจุดน้ีท่านจะไดเ้ห็น ยอดเขาเทียนตู
เฟิง ยอดเขาที่สวยที่สุด ดา้นหนา้จะบดบงัดว้ยทะเลหมอก 
เห็นยอดเขาลางๆ สวยงามมากจนไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสวรรค์
ของเหล่าเทวดา  เราจะปล่อยเวลาใหท้่านไดส้ัมผสักบัความ
สวยงาม และความมหศัจรรยข์องธรรมชาติไดรั้งสรรคข์ึ้นมา
อยา่งไม่น่าเช่ือน้ี ใหท้่านไดบ้นัทึกภาพ เพือ่เป็นที่ระลึก หลงัจากนั้นนาํท่านชม ยอดเขาเฟยหลายสือ เป็นยอด
เขาที่มีกอ้นหินใหญ่กอ้นหน่ึง วางในลกัษณะตั้ง โดยไม่มีอะไรมาคํ้าหรือยนัเลย ผา่นลมผา่นฝนมาหลายร้อย
ปีก็ยงัไม่มีท่าทีจะลม้    

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 พกั 西海宾馆 Xi Hai Hotel  

 
วันที่เจ็ด            หวงซาน (กระเช้าลง) – จ่ิวหัวซาน – วัดหัวเฉิง – วัดพระองค์แท้ - วัดต้าเปยโหล 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก 
นาํท่านเที่ยวชมทิวทศัน์อนัสวยงาม บนยอดเขาแห่งน้ีมีความ
กวา้งใหญ่มโหฬาร เหมาะเป็นที่ชมพระอาทิตยข์ึ้น ชม ทะเล
หมอก ทะเลเมฆ ชมทิวทศัน์ของเขาเหลียนฮวั (ดอกบวั) เขา
เทียนตู ้ (สวรรค)์ และ เขาหลง (มงักร)  ชม เขาสิงโต ที่ชิงเห
ลียงไถกอ้นหินที่ยืน่ออกจากภูเขาเป็นจุดชมพระอาทิตยข์ึ้นที่
สวยงามท่ามกลางทะเลหมอก และหินรูปร่างแปลกตา   เช่น   ลิงมองทะเล ตือโป๊ยก่ายกินแตงโม  ไดเ้วลา
สมควรนาํท่านโดยสารกระเชา้ลงจากเขา  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านนัง่กระเชา้ลงจากเขา 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่จ่ิวหัวซานภูเขาน้ีตั้งอยูห่่างจาก
ตวั เมืองอาํเภอชิงหยาง นครฉือโจว มณฑลอนัฮุย ไป
ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้20 กิโลเมตร เขตทศันียภาพมีเน้ือที ่
120 ตารางกิโลเมตร เขตอนุรักษ ์ครอบคลุมพื้นที่ 174 ตาราง
กิโลเมตร ปัจจุบนัเป็นเขตท่องเที่ยวเกรด 5A แห่งชาติ  และ
เป็นเขตท่องเที่ยวชมทิวทศัน์เชิงวฒันธรรมเชิงสาธิตระดบัชาติ ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นพทุธศาสน-
สถานลกัษณะนานาชาติ ภูเขาจ่ิวหวัซานประกอบดว้ยหินแกรนิต มี ยอดเขาเป็นหลกั มีแอ่งกะทะหุบเขา ลาํ
ธารลาํหว้ยตดัแทรกไปมา เขาจ่ิวหวัซานมียอดเขาทั้งส้ิน 99 ยอด โดยมียอดเขาที่สูงตระหง่านดูยิง่ใหญ่ที่สุด 



อยูจ่าํนวน 9 ยอด อาทิ ยอดเทียนถาย (แท่นฟ้า) สือหวาง (เจา้ทั้ง 10) เหลียนหวั (ปทุมา) เทียนจู ้ (เสาฟ้า) 
ฯลฯ ระหวา่งเขาเตม็ไปดว้ยหุบเขาห้วยลึก นํ้ าพไุหลพุง่ด่ิงลงสู่สระนํ้ าลึก กระจายตวัเป็นฟองฟูฟ่อง ดู
อลงัการยิง่ใหญ่อยา่งมาก เขาจ่ิวหวัซานเป็นดัง่ชุดภาพภูเขาแม่นํ้ าตามธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธ์ิ จุดชมววิ
ต่างๆ ผสมผสานขบัดุนกนั ก่อใหเ้กิดภาพที่งดงามยิง่ขึ้น ความงดงามของธรรมชาติกบัทศันียภาพเชิง
วฒันธรรมผสมผสา นเขา้กนัอยา่งดี เสริมเติมดว้ยภาพบรรยากาศที่ฤดูทั้งส่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนและภาพ
ปรากฎการณ์บนทอ้งฟ้าอนังดงามแปลกตา เช่น ภาพดวงอาทิตย์
ขึ้น เมฆสีแดงยามพลบคํ่า ทะเลเมฆ นํ้ าคา้งแขง็แม่คะน้ิง ฝน
ลูกเห็บ พระอาทิตยท์รงกลด งดงามเกินพรรณนา ทาํใหผู้ค้นที่มา
เยอืนมิอยากจะจากไป บนเขาจ่ิวหวัซานมีวดัวาอารามโบราณตั้ง
เรียงรายอยูจ่าํนวนมาก อบอวลไปดว้ยควนัธูปเทียน เป็นปูชนีย-
สถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิที่บรรดาผูศ้รัทธาในพทุธศาสนาต่างมาเคารพ
กราบไหว ้ ทศันียภาพของเขาจ่ิวหัวซานงดงามมาก อากาศเยน็
สบาย เป็นแดนสวรรคแ์ห่งการท่องเที่ยวและพกัร้อน ปัจจุบนับน
ภูเขาจ่ิวหัวซานมีวดัจาํนวน 80 กวา่แห่ง มีพระภิกษุและภิกษุณี
กวา่ 300 รูป ไดค้่อยๆ กลายเป็นเขตชมทศันียภาพการท่องเที่ยวที่มีเอกลกัษณ์ทางพทุธศาสนา   
นาํท่านสู่ วัดหัวเฉิง เป็นวดัที่มีช่ือเสียงและเก่าแก่ทีสุดเขาจ่ิวหัวซาน สร้างขึ้นเป็นวดัแบบเรียบง่ายโดย ภิกษุ
เป่ยตู ในสมยัราชวงศจ้ิ์น ถือเป็นวดัแรกในภูเขาจ่ิวหวัซาน มีพื้นที่ 3,500 ตารางเมตร ในราวปี ค.ศ. 756-758 
สมยัราชวงศถ์งั ไดมี้การบูรณะอาคารวหิารคร้ังใหญ่และไดต้ั้งช่ือใหม่วา่ “วดัหวัเฉิง”  

การก่อสร้างวหิารมีลกัษณะพเิศษคือใชไ้มล้ว้นประกอบแบบเขา้ล่ิมไม่ใชต้ะปู ปัจจุบนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑ ์ ภายในมีส่ิง
ประหลาดตาหลายส่ิง อนัไดแ้ก่ ปลาหวา่หวา ซ่ึงลกัษณะคลา้ยจ้ิงจก แต่เป็นสตัวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้ า ส่งเสียงร้อง
ลกัษณะคลา้ยเด็กเล็กร้อง ชมชุดโบราณของพระต้ีจา้งซ่ึงมีขนาดใหญ่ถึง 3 เท่าของคนสมยัปัจจุบนัใหท้่าน
ไดก้ราบนมสัการและขอพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
นาํท่านเดินทางสู่  วัดพระองค์แท้ หรือ โย่วเซินเตีย้น วดั
โบราณสร้างในสมยัราชวงศถ์งั (ค.ศ. 757) วดัแห่งน้ีเป็น
สถานที่ซ่ึงฝังอฐิัของพระภิกษุชาวเกาหลีช่ือจินเฉียวเจวีย๋ 
(KIM KIAO KAK) ซ่ึงชาวพทุธจีนมี    ความเช่ือวา่ท่านคือ
ภาคหน่ึงของกษิติครรภโพธิสัตว ์ “ต้ีจา้งหวางผู่สกั”  พระ
โพธิสตัวป์ระจาํเขาจ่ิวหวัซานใหท้่านไดก้ราบนมสัการและขอ
พรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ พร้อมตั้งจิตอธิษฐานขึ้นบนัไดจิตประสงค ์81 ขั้น เดินชิดฝ่ังราวบนัไดดา้นขวามือตั้งจิต
อธิษฐานขอลาภยศความรํ่ารวยเงินทองลน้เหลือ เดินกลางบนัไดยดึแนวดอกบวับริสุทธ์ิ อธิษฐานขอสุขภาพ
สมบูรณ์เจบ็ไขไ้ม่มีโรคภยัไม่กราย เดินชิดราวบนัไดฝ่ังซา้ยมือ อธิษฐานขอใหคู้่ดีมีสุขครอบครัวราบร่ืน 
จากนั้นนาํท่าน  ชมวัดต้าเปยโหล วดัดั้งเดิมอีกวดัหน่ึงบน  ภูเขาจ่ิวหวัซาน  จดัเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ 
ภายนอกจดัแต่งแบบหรูหรา การก่อสร้างของวดัน้ีในส่วนของผนงัภายนอกทาํจากอิฐ ราวบนัใดทาํจากหิน 
ส่วนของชายคาและราวระเบียงลอ้มโครงสร้างทาํจากไม ้   เชิญท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมพนัมือ พนัตา ที่
มีความสูงถึง 9.19 เมตร 
 



ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   

พัก 九華山聚龍大酒店(Jiuhuashan Julong Hotel)  
 
วันที่แปด      จ่ิวหัวซาน – วัดร้อยปี (กระเช้าขึน้-ลง)– ยอดเขาเทียนไถ(กระเช้าขึน้-ลง)  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก 

นาํท่านสู่สถานีกระเช้าเพือ่นัง่กระเชา้ขึ้นสู่ยอดเขาตงเฟิง ชมวัด
ร้อยปี วดัเก่าแก่สาํคญั 1 ใน 4 แห่ง ของวดับนจ่ิวหวัซาน สร้าง
ขึ้นในศตวรรษที่ 16 เดิมช่ือวดัไจซิ้งอนั หลวงพอ่หวเูซ่ียะเจา้
อาวาสวดัผูซ่ึ้งละสงัขารเม่ืออายไุด ้ 126 ปี ไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่
เป็นวงัไป่ซุ่ยหรือวดัร้อยปี ใหท้่านไดน้มสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่วดั
รวมถึงนมสัการสงัขารของหลวงพอ่ที่จกัรพรรดิชงเจ้ิงใน
ราชวงศชิ์งไดหุ้ม้ทองไว ้  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
    จากนั้นนาํท่านสู่  ยอดเขาเทียนไถ Tiantai 天台 

ยอดเขาเทียนถาย (แท่นฟ้า) ยอดเทียนถายเป็นยอดเขา
หลกัของภูเขาจ่ิวหวัซาน มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเล 
1,300 กวา่ เมตร มีคาํกล่าววา่ “ไม่ไดข้ึ้นยอดเขาเทียน
ถาย เท่ากบัยงัมาไม่ถึงจ่ิวหวัซาน” จากตลาดจ่ิวหวัเจีย
ขึ้นไปที่ยอด เขาเทียนถายเป็นระยะทางประมาณ 15 ล้ี 
(7.5 กม.) โดยระหวา่งทางจะผา่นจุดชมววิจาํนวนมาก 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
    พัก  九華山五色山溪酒店(Jiuhuashan Wuseshanxi Hotel)    

วันที่เก้า             จ่ิวหัวซาน – ฉือโจว – กวางเจา - กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก 

หลงัอาหาร นาํท่านสู่สนามบินฉือโจว  มณฑลอนัฮุย อยูบ่นพื้นที่เขตทิศตะวนัออกของประเทศจีน ทางดา้น
ทิศตะวนัออกติดกบัมณฑลเจียงซูและมณฑลเจอ้เจียง ทิศตะวนัตกติดกบัมณฑลหูเป่ยและมณฑลเหอหนาน 
ทิศใตติ้ดกบัมณฑลเจียงซี ทิศเหนือติดกบัมณฑลซนัตง ซ่ึงใกลบ้ริเวณสามเหล่ียมปากแม่นํ้ าแยงซีเกียงและ
แม่นํ้ าหวยเหอ มีพื้นที่รวมทั้งส้ิน 139,600 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ1.45 ของ พื้นที่ประเทศจีน   

11.40 น.   บินลดัฟ้ากลบัสู่กวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ3868 
13.25 น.   ถึงสนามบินไป่หยนุ  จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่อาคารระหวา่งประเทศ   
16.05 น.   บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ363 
17.55 น.   ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ   
 

                                        *************************************************** 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwje0ra6v-nSAhWIKo8KHQxnAEsQFggtMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-hk%2Fjiuhuashan-julong-hotel%2Fhotel%2Fchizhou-cn.html&usg=AFQjCNGtpgADA6TcEDvK3B3gJcju74c06Q&bvm=bv.150120842,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwje0ra6v-nSAhWIKo8KHQxnAEsQFggtMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-hk%2Fjiuhuashan-julong-hotel%2Fhotel%2Fchizhou-cn.html&usg=AFQjCNGtpgADA6TcEDvK3B3gJcju74c06Q&bvm=bv.150120842,d.c2I

