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คืน  

Symphony Eastern China 
จหีนาน-ชงิเตา่6วนั4คนื

(ไมล่งรา้นชอ๊ป) 
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จุดเดน่ 
- ไมย่อ้นทาง บนิเขา้จหีนาน//บนิออกชงิเตา่   
- จหีนาน บอ่นําพเุสอืดํา  
- เยอืนภจัูกรพรรด ิ"ไทซ่าน" โดยกระเชา้ลอยฟ้า 
- ชวฝีู่  “บา้นเกดิขงจอื” 
- ชงิเตา่ ววิรอบเกาะบนยอดเขาโรงเบยีรช์งิเตา่ 
- บรกิารนําดมื วนัละ 1 ขวดทกุวนัทอ่งเทยีว 
- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1 ลา้น*เงอืนไขตามกรมธรรม ์
- ไมล่งรา้นชอ้ปปิง 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ วซีา่เดยีว 

30 เม.ย. – 5 พ.ค. 2562 28,900 5,000 รวม 

28 พ.ค. – 2 ม.ิย. 2562 28,900 5,000 รวม 

25 – 30 ก.ค. 2562 30,900 5,000 รวม 

27 ส.ค. –1 ก.ย. 2562 28,900 5,000 รวม 

19 – 24 ก.ย. 2562 28,900 5,000 รวม 

10 – 15 ต.ค. 2562 30,900 5,000 รวม 

22 – 27 ต.ค. 2562 30,900 5,000 รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซานตง มณฑลสําคัญทางภาคเหนือดา้นตะวันออกของจีน และอยู่ร ิมทะเลโป๋วไห่และหวงไห่ มีเนือท ี
156,700 ตารางกโิลเมตร พนืท ี1 ใน 3 เป็นภเูขา มปีระชากรประมาณ 87 ลา้นคน ม ี“จหีนาน” เป็นเมอืงเอก
ของมณฑล มอีุตสาหกรรมทองคําและกํามะถันเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในสมัยชนุชวิ(春秋) “ซานตง” 
เป็นทตีังของมหาอํานาจกก๊ฉีและกก๊หลู ่ เป็นถนิกําเนดิของคนดังระดับโลก เชน่ “ขงจอื”(孔子) มหาปราชญ์
ทมีชีอืเสยีง “ซุนจอื” (孙子兵法) เจา้ตํารับพชิัยสงคราม “ซุนหวู”่ (孙武) และ “ผูซ่่งหลงิ” นักประพันธ์
เรอืงสนั เป็นตน้ 

 

 

ราคารวม คา่ตัวกรุ๊ป กรงุเทพฯ-จหีนาน//ชงิเตา่-กรงุเทพฯ คา่วซีา่จนี 1,650.-+ภาษีสนามบนิไทย+จนี +
รวมประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหต ุ

1. รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

2. คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ ยังไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ และ คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิ
หัวหนา้ทัวร ์(รวม 200 หยวน) 

4.อาจมกีารปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลากระชนั
ชดิทา่นใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครัง 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สวุรรณภมูนิดัพบ 

23.30 น. นัดพบพรอ้มกันทสีวุรรณภมู ิเกาะ 
ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานว

วนัทสีอง สวุรรณภมู-ิจหีนาน-

02.50 น. เหริฟ้าสูส่นามบนิเมอืงจหีนาน โดยเทยีวบนิที

08.00 น. เดนิทางถงึ YAOQIANG INTERNATIONAL AIRPORT
ของคนดังระดับโลก เชน่ ปราชญข์งจอื และซนุจอื เจา้ตําหรับพชิัยสงครามซนุหวู่ จหีนานมปีระชากร
ประมาณ 1.6 ลา้นคน มสีะพานขา้มแมนํ่าทใีหญ่ทสีุดในเอเซยี เป็นถนิกําเนดิของนางเจยีงซงิ ภรรยา
ของเหมาเจ๋อตุง ผูเ้ขย่าแผ่นดนิจนีจนสะเทอื
733แหง่กระจายอยูใ่นตัวเมอืง
การตรวจคนเขา้เมอืง อาหารเชา้
เมอืงเกา่ 

 นําชมทะเลสาบตา้หมงิหู
เป็นสวนดอกไม ้ภูเขาจําลอง ศาลาทพีัก ระเบยีงทางเดนิคดเคยีวไปมาสวยงาม เป็นทะเลสาบทรีาย
ลอ้มดว้ยดอกบวัและตน้หลวิ ทะเลสาบแหง่นเีป็นสัญลักษณ์ของเมอืงจหีนาน

 ถนนชูสุ๋ย่ เป็นพนืททีตีังอยูร่ะหว่างทะเลสาบขนาดใหญ่ 
ไดว้่าเป็นศูนยก์ลางทางวัฒนธรรมของจหีนานก็ว่าได ้ทังสองขา้งทางมรีา้นคา้ รา้นอาหารมากมาย มี
คลองขนาดเล็ก เหมาะสําหรับการมาพักผอ่นอยา่งเต็มที

 นําทา่นชมจตัรุสัเฉวยีนเฉงิ
ดา้นเหนอืตดิทะเลสาบตา้หมงิหู ดา้นใตต้ดิเขาพันพระดา้นตะวันตกตดิบอ่นําเป้าทูฉวน ดา้นตะวันออก
ตดิศาลาปลดแอกประชาชนภายในประกอบดว้ย สถานทพีักผอ่นหยอ่นใจ สวนเด็กเลน่ สวนดอกไมส้ฤีดู
นําพุดอกบัว และทรีะเบยีงวัฒนธรรมจะไดเ้ห็น 
อาท ิขงเบง้ซนุว ูฯลฯยนืตระหงา่นใหช้มอกีดว้ย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร

 นําทา่นไปชมบอ่นําพ ุเฮยหูเ่ฉวยีน 
ทไีดช้อืวา่นําพุเสอืดาํ เนอืงจากเวลานําพทุพีน่ออกมาจะมเีสยีงดังกอ้งเหมอืนเสอืคําราม

คืน  

นัดพบพรอ้มกันทสีวุรรณภมู ิเกาะ G เคาน์เตอรส์ายการบนิ SHANDONG AIRLINES 
ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิให ้*จอดรถสง่ผูโ้ดยสารทปีระต ู

-ทะเลสาบตา้หมงิหู-จตัรุสัเฉวยีนเฉงิ-บอ่นําพเุสอืดํา

เมอืงจหีนาน โดยเทยีวบนิท ีSC 4076 

YAOQIANG INTERNATIONAL AIRPORT จหีนาน เมอืงเอกของมณฑลซานดง ถนิ
ของคนดังระดับโลก เชน่ ปราชญข์งจอื และซนุจอื เจา้ตําหรับพชิัยสงครามซนุหวู่ จหีนานมปีระชากร

ลา้นคน มสีะพานขา้มแมนํ่าทใีหญ่ทสีุดในเอเซยี เป็นถนิกําเนดิของนางเจยีงซงิ ภรรยา
ของเหมาเจ๋อตุง ผูเ้ขย่าแผ่นดนิจนีจนสะเทอืนในยุคปฏวิัตวิัฒนธรรม ทเีมอืงจหีนาน

แหง่กระจายอยูใ่นตัวเมอืง จนไดรั้บสมญาว่า "เมอืงแห่งนําพุอันดับหนงึในใตห้ลา้
อาหารเชา้แบบปิกนกิบนรถ นําท่านผ่านชมจัตุรัสใจกลางเมอืงและผ่านชมเขต

าหมงิห ูทะเลสาบนีเกดิจากบอ่นําใตด้นิ มเีนอืท ี70,000
เป็นสวนดอกไม ้ภูเขาจําลอง ศาลาทพีัก ระเบยีงทางเดนิคดเคยีวไปมาสวยงาม เป็นทะเลสาบทรีาย
ลอ้มดว้ยดอกบวัและตน้หลวิ ทะเลสาบแหง่นเีป็นสัญลักษณ์ของเมอืงจหีนาน

เป็นพนืททีตีังอยูร่ะหว่างทะเลสาบขนาดใหญ่ เป็นถนนโบราณ
ไดว้่าเป็นศูนยก์ลางทางวัฒนธรรมของจหีนานก็ว่าได ้ทังสองขา้งทางมรีา้นคา้ รา้นอาหารมากมาย มี
คลองขนาดเล็ก เหมาะสําหรับการมาพักผอ่นอยา่งเต็มท ี

จตัรุสัเฉวยีนเฉงิ จัตรุัสใจกลางเมอืง รปูทรงสเีหลยีมผนืผา้ มเีนอืที
ดา้นเหนอืตดิทะเลสาบตา้หมงิหู ดา้นใตต้ดิเขาพันพระดา้นตะวันตกตดิบอ่นําเป้าทูฉวน ดา้นตะวันออก
ตดิศาลาปลดแอกประชาชนภายในประกอบดว้ย สถานทพีักผอ่นหยอ่นใจ สวนเด็กเลน่ สวนดอกไมส้ฤีดู

ว และทรีะเบยีงวัฒนธรรมจะไดเ้ห็น 12 ผูย้งิใหญ่แห่งประวัตศิาสตรจ์นี ทเีป็นชาวซานตง 
อาท ิขงเบง้ซนุว ูฯลฯยนืตระหงา่นใหช้มอกีดว้ย 

รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

นําทา่นไปชมบอ่นําพ ุเฮยหูเ่ฉวยีน (นําพเุสอืดํา)ถอืเป็นบอ่นําพ ุ1 ในจํานวน 
เนอืงจากเวลานําพทุพีน่ออกมาจะมเีสยีงดังกอ้งเหมอืนเสอืคําราม

   3 

SHANDONG AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ที
จอดรถสง่ผูโ้ดยสารทปีระต ู4-5 

บอ่นําพเุสอืดํา-ไทอ่นั 

จหีนาน เมอืงเอกของมณฑลซานดง ถนิ
ของคนดังระดับโลก เชน่ ปราชญข์งจอื และซนุจอื เจา้ตําหรับพชิัยสงครามซนุหวู่ จหีนานมปีระชากร

ลา้นคน มสีะพานขา้มแมนํ่าทใีหญ่ทสีุดในเอเซยี เป็นถนิกําเนดิของนางเจยีงซงิ ภรรยา
นในยุคปฏวิัตวิัฒนธรรม ทเีมอืงจหีนานมนํีาพุธรรมชาต ิ

เมอืงแห่งนําพุอันดับหนงึในใตห้ลา้"นําท่านผ่านพธิี
นําท่านผ่านชมจัตุรัสใจกลางเมอืงและผ่านชมเขต

70,000 ตารางเมตร ทางดา้นใต ้
เป็นสวนดอกไม ้ภูเขาจําลอง ศาลาทพีัก ระเบยีงทางเดนิคดเคยีวไปมาสวยงาม เป็นทะเลสาบทรีาย
ลอ้มดว้ยดอกบวัและตน้หลวิ ทะเลสาบแหง่นเีป็นสัญลักษณ์ของเมอืงจหีนาน 

เป็นถนนโบราณทมีวีัฒนธรรมยาวนานเรยีก
ไดว้่าเป็นศูนยก์ลางทางวัฒนธรรมของจหีนานก็ว่าได ้ทังสองขา้งทางมรีา้นคา้ รา้นอาหารมากมาย มี

จัตรุัสใจกลางเมอืง รปูทรงสเีหลยีมผนืผา้ มเีนอืท ี167,000 ตารางเมตร 
ดา้นเหนอืตดิทะเลสาบตา้หมงิหู ดา้นใตต้ดิเขาพันพระดา้นตะวันตกตดิบอ่นําเป้าทูฉวน ดา้นตะวันออก
ตดิศาลาปลดแอกประชาชนภายในประกอบดว้ย สถานทพีักผอ่นหยอ่นใจ สวนเด็กเลน่ สวนดอกไมส้ฤีดู

ผูย้งิใหญ่แห่งประวัตศิาสตรจ์นี ทเีป็นชาวซานตง 

ในจํานวน 72 บอ่ของเมอืงจหีนาน 
เนอืงจากเวลานําพทุพีน่ออกมาจะมเีสยีงดังกอ้งเหมอืนเสอืคํารามทเีมอืงจหีนาน



2562-CH-SC6D4N / จีหนาน-ชิงเตา่ 6 วนั 4 คืน    4 

มนํีาพธุรรมชาต ิ733 แหง่กระจายอยูใ่นตัวเมอืง จนไดรั้บสมญาวา่ "เมอืงแหง่นําพอุนัดับหนงึในใตห้ลา้"
แลว้เดนิทางสูเ่มอืงไท่อัน  

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 
ทพีักเชงิเขาTAI-AN DONGYUE RESORT HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีาม ไทอ่นั-ชวฝีู่ -คฤหาสนต์ระกลูขง่-ป่าขง่หลนิ-ศาลเจา้ขง่เมยีว 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  แลว้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชวฝีู่  (ประมาณ 2.30 ชวัโมง) บา้นเกดิของขงจอื ซงึตังอยูท่างตอนใตข้อง
เขาไท่ซาน ขงจอืเป็นนักปรัชญาเมธทียีงิใหญ่ (ขง่ฟจูอื 551-479 กอ่นครสิตกาล) เป็นบตุรขนุนางตก
ยาก อาศัยอยูใ่นรัฐหลู หลักปรัชญาของขงจอืเนน้แนวคดิเรอืงเต๋า ทวี่าดว้ยกฎระเบยีบแบบแผน ดวง
อาทติย์ ดวงจันทร์ วถิีธรรมชาต ิหลักจรยิธรรมเป็นหัวใจสําคัญในคําสอนของขงจอื และมีอทิธพิล
ครอบงําอารยธรรมจนียาวนานกวา่ 2,000 ปี วชิาหลักๆ ของขงจอืทสีอนใหศ้ษิย ์คอื วรรณคด ีพธิกีรรม 
และดนตร ี

 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร(อาหารพนืเมอืงตระกลูขงจอื Confucius Family Food) 

 นําชมศาลเจา้ขง่เมยีว เชอืกันว่าสรา้งเมอืประมาณ 478 ปีก่อนครสิตกาล (หนงึปีหลังจากทขีงจอื
เสยีชวีติ) ชมหอขยุเหวนิเกอ๋ ทสีรา้งขนึในศตวรรษท ี11 ใชเ้ป็นทเีก็บรักษาป้ายศลิาจารกึโองการของ
ราชสํานัก ชมอาคารตา้เฉงิเตยีน เป็นอาคารประธานของศาลเจา้ สรา้งขนึในศตวรรษท ี18 เคยใชเ้ป็น 
ทปีระกอบพธิเีซน่ไหวข้งจอืมากอ่น ภายในมเีสาศลิา 28 ตน้ ตัวเสาสลักรูปมังกรไว ้1,296 ตัว หลังคา
มงุกระเบอืงสเีหลอืงซงึเป็นสเีฉพาะของวัดและจักรพรรดเิท่านัน แสดงใหเ้ห็นว่าปรมาจารยข์งจอืไดรั้บ
การยกยอ่งเพยีงใด(รวมรถแบตตาร)ี 

 นําชมคฤหาสนต์ระกลูขง่ซงึทายาทของขงจอืไดร้ับยศศักดแิละทรัพยส์นิมากมายจากราชสํานัก จงึ
สรา้งคฤหาสน์แห่งนขีนึในศตวรรษท ี16 ชว่งราชวงศห์มงิ ภายในมหีอ้งหับถงึ 500 หอ้ง ในชว่งปลาย
ศตวรรษท ี19 ตระกูลข่งนับเป็นตระกูลทรํีารวยทสีุดตระกูลหนงึในจนีขณะนัน คฤหาสน์นีไดใ้ชเ้ป็นที
พํานักของคนในตระกลูจนถงึคอมมวินสิกําชยัชนะในปี ค.ศ. 1948 ทายาทรุ่นสดุทา้ยจงึไดห้นีไปอยู่ที
ไตห้วัน  

 นําชมสุสานขงจอืตังอยู่ในป่าขง่หลนิ ทางเขา้สุสานมรีูปมนุษยแ์ละสัตว์ตังเรียงรายอยู่สองฟาก
ทางเดนิ ซงึตามธรรมเนยีมจะใชเ้ฉพาะจักรพรรดแิละราชวงศช์นัสงูเท่านัน จงึนับว่าตระกลูขง่มอีภสิทิธิ
อยา่งยงิ (รวมรถแบตตาร)ีแลว้นําทา่นเดนิทางกลับไท่อนั  

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 
ทพีักเชงิเขาTAI-AN DONGYUE RESORT HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสี ี ไทอ่นั-ไทซ่าน(รวมกระเชา้ขนึลง)-จอืปวั-พพิธิภณัฑม์า้ศกึจอืปวั 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 เทยีวชมเขาภูไทซ่าน泰山 (ราคารวมคา่กระเชา้ขนึ-ลง) คอืภูเขาทมีคีวามสําคัญทังทางดา้น
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม ตังอยูท่างตอนเหนอืของเขตเมอืงไทอ่านมณฑล ซานตง ประเทศจนี ยอด
สงูสุดคอื ยอดจักรพรรดหิยก玉皇頂 มคีวามสูง 1532.7 เมตร (5028.5 ฟตุ) ไท่ซานสงูชนัสง่างามมี
ชอืเสยีงว่า “ภเูขาอันดับหนงึ ของภเูขาเซยีนในลัทธเิต๋าทเีลอืงชอื 5 แห่งของจนี” และ “ภเูขาอันดับ
หนงึของโลก” ภเูขาไทซ่านเป็นศูนยก์ลางของศาสนจักรมานานกวา่ 2,000 ปีเป็นสัญลักษณ์แหง่ความ
ยงิใหญ่ของชนชาตจินี เป็นภูเขาศักดสิทิธ ิถอืเป็นเทพเจา้องคห์นงึจงึถูกใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับการจัด
พธิบีวงสรวงฟ้าดนิในรัชสมัยต่างๆของประวัตศิาสตรจ์นีเพอืประกาศความเป็นมหาราชของฮอ่งเต ้เชน่ 
สมยัจักรพรรดฉินิซ ีฮนัอูต่ ีถังไทจ่ง ซง่ไทจู่ม่าจนถงึสมยัราชวงศห์มงิและชงิบนภเูขาไท่ซานมหีนิผาตัง
เรยีงรายจํานวนมากในฤดูหนาวภเูขาจะถูกปกคลุมดว้ยนําแข็งและหมิะ ส่วนในฤดูใบไมผ้ลฤิดูรอ้นและ
ฤดใูบไมร้ว่งจะปกคลมุดว้ย ผนืป่าเขยีวขจกีวจีนีสมยัโบราณหลายทา่นไดเ้คยมาจารกึบทกลอนมากมาย
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ไวท้ภีเูขาแหง่นจีนมผีูข้นานนามใหภ้เูขาไทซ่านเป็นพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตร ์องคก์าร
ยเูนสโกไดป้ระกาศใหภ้เูขาไทซ่านเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

 นําทา่น เดนิทางสูเ่มอืงจอืปัว ประมาณ 2.5 ชวัโมง ชมพพิธิภณัฑม์า้ศกึทสีสุานนีไดข้ดุพบซากมา้
ศกึทถีกูฝังทังเป็น 225 ตัวแต่เมอืสํารวจพนืททีังหมดของสสุานจงึพบว่ามคีวามเป็นไปไดส้สุานนจีะฝัง
มา้ศกึไวถ้งึ 600 ตัวสันนิฐานว่าสุสานนีเป็นส่วนหนึงของสุสานเจา้เมืองทีแสดงความเขม้แข็งของ
กองทัพมา้ของกก๊ฉีทมีรีถมา้ศกึถงึ 1,000 คัน 

 19.00 น. ถงึรับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

  พักท ีZIBO RAMADA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 
 

วนัทหีา้   จอืปวั-เวย่ฟาง-หยางเจยีปู้ -ชงิเตา่-โรงเบยีรช์งิเตา่-ถนนไทต่ง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทรีงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเว่ยฝางตังอยูร่ะหว่างเมอืงชงิเต่าและเมอืงจหีนานถอืเป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงจาก
เทศกาลแสดงว่าวนานาชาตทิจัีดขนึในชว่ง5 วันแรกของเดอืนเมษายนของทุกปีและยังเป็นหนงึใน
แหลง่ผลติสนิคา้จําพวกสตัวปี์กประเภทเลยีงไวเ้พอืกนิไขแ่ละเนอืทสํีาคัญของจนีอกีดว้ย 

นําท่านชมหยางเจยีปู้  (หมู่บา้นศลิปะตระกลูหยาง) เรมิแรกในสมัยราชวงศซ์ง่ (ค.ศ. 960-1279) 
ประมาณพันปีมาแลว้ในสมัยนันถา้มกีารเฉลมิฉลองในเทศกาลต่างๆทางสํานักพระราชวังก็จะมกีารให ้
ตระเตรยีมสงิประดษิฐท์เีป็นศลิปะซงึทํามาจากมอืไมว่่าจะเป็นรูปตัดกระดาษแปะหรอืรูปวาดรวมถงึการ
ทําวา่วซงึหมูบ่า้นศลิปะหยางเจยีปู้ มกัถูกทางวังหลวงเรยีกใชเ้ป็นประจําสบืเนืองต่อกันมาจนถงึปัจจุบัน
โดยศลิปะตระกูลหยางจะมลีักษณะเด่นทางวัฒนธรรมพนืบา้นมกีารใชส้สีันทฉูีดฉาดเชน่เขยีวจัดแดง
จัดการออกแบบทสีวยงามตลอดจนความละเอยีดอ่อนปัจจุบันไดม้พีพิธิภัณฑท์จัีดเก็บงานศลิปะต่างๆ
ตังแตส่มยัโบราณจนถงึปัจจบุนัเอาไวด้ว้ย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

 นําท่านเดนิทางสู่ชงิเต่า “เกาะเขยีว” (3 ชวัโมง) ไขมุ่กแห่งทะเลเหลอืง เมอืงทมีชีายฝังทะเลดา้น
ตะวันออกและดา้นใตข้นาบไปกบัทะเลเหลอืง มเีนอืท ี10,654 ตาราง มปีระชากรในสว่นเมอืงประมาณ 
1.5 ลา้นคน เป็นเมอืงสําคัญในการผลติเบยีร ์“ชงิเต่า” เคยตกเป็นเขตเชา่ของเยอรมนี (ค.ศ. 1989-
1914) เยอรมันไดว้างผังเมอืงและสงิกอ่สรา้งต่างๆไวอ้ยา่งเหมาะสม มบีรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ตกึ
รามบา้นชอ่งแบบสไตลย์โุรปกวา่ 90%  

  เยยีมชมโรงงานเบยีรช์งิเตา่ เบยีรย์หีอ้เก่าแกข่องจนีทมีอีายกุว่า 100 ปี เป็นของพ่อคา้ชาวเมอืง
เบยีรร์ว่มกบัพอ่คา้องักฤษกอ่ตังบรษัิทเบยีรเ์ยอรมนันสิเชส (GERMANISCHES) แห่งเมอืงชงิเต่าจํากัด 
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ดว้ยเงนิทุน400,000 มารค์เมอื15 สงิหาคม ค.ศ. 1903 ใชเ้ทคโนโลยกีารหมักบ่มและวัตถุดบิจาก
ประเทศเยอรมนัในปีค.ศ.1963 ไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นเบยีรแ์ห ่งชาตยิหีอ้เดยีวของจนีและเป็นตน้แบบของ
อตุสาหกรรมน ีในปีค.ศ.1993ไดเ้ปลยีนชอืเป็น บรษัิทเบยีรช์งิเตา่จํากัด และเขา้สูต่ลาดทนุเป็นครังแรก 
เมอืจนีเขา้ร่วมเป็นสมาชกิขององคก์ารการคา้โลกเบยีรช์งิเต่าก็ไดใ้ชโ้อกาสนีเป็นพันธมติรกับ อันเฮา
เซอรบ์ชุ ผูผ้ลติเบยีรบ์ดัไวเซอร ์จากสหรัฐฯใหท้า่นชมกรรมวธิกีารหมกั โรงบม่ สายพานการผลติ พรอ้ม
ชมิเบยีรร์สชาตดิทีสีดุของจนี 

 นําท่าน ชอ้ปปิงถนนไท่ตง เป็นแหลง้ชอ้ปปิงทีมีชอืเสียงทีสุดในชงิเต่า มีเสือผา้ รา้นอาหาร
มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืและชมบนถนนเสน้น ี

คํา    อสิระอาหารคํา 

 พักท ีGLORIA PLAZA HOTEL QINGDAOหรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว  
27 Zhengyangzhong Road, Chengyang District Qingdao Tel: (86) 532-5865 8855 

วนัทหีก ชงิเตา่-ปาตา้กวาน-เขาปลาเล็ก-จตัรุสั 54-หาดชงิเตา่-จา้นเฉยีว-จวนผูว้า่-สวุรรณภมู ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 ขบัรถผา่นชมปาตา้กวน ถนนแปดสาย อยูใ่นเขตหยุเฉวยีน จดุชมววิทสีามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม
สไตลย์โุรปไดอ้ยา่งหลากหลาย เนอืงจากเคยเป็นทอียูอ่าศัยของชาวเยอรมันมากอ่น เมอืครังทชีงิเต่า
ถูกยดึเป็นอาณานคิมนอกจากชาวเยอรมันทเีขา้มาอยูอ่าศัยแลว้ ยังมชีาวรัสเซยี อังกฤษ ฝรังเศสและ
ชาวเดนมารก์ จงึทําใหพ้นืทสีว่นมากเต็มไปดว้ยอาคาร สงิกอ่สรา้งตามแบบฉบับยโุรปสําหรับทมีาของ
ชอืถนนแปดสายนันมาจากบรเิวณนมีถีนนแปดสายตัดผา่นกนัปาตา้กวนยงัเป็นสถานทสีดุแสนโรแมนตกิ
ทคีูรั่กหลายคูเ่ลอืกมาถา่ยภาพแตง่งานชมสถานทตีา่งๆในตัวเมอืง  

 ชม“จตัรุสัอูซ่อื” (จัตรัุส 54) สญัลักษณ์เมอืงชงิเตา่ สรา้งขนึเพอืเรยีกรอ้งเมอืงชงิเตา่คนืจากญปีุ่ นใน
วันท ี4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919 

 นําชมสวนบนเนนิ “เขาปลาเล็ก”ทมีบีา้นตุก๊ตาจําลองในยคุเยอรมนัเขา้ครอง บนยอดขามศีาลาแปด
เหลยีม สามารถชมววิเมอืงชงิเตา่  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 
 ชมสะพานจา้นเฉยีว ซงึสรา้งในสมยัจกัรพรรด ิกวงส ูราชวงศช์งิ ราวปี ค.ศ.1819 ตัวสะพานยาว 440 

เมตรกวา้ง 8 เมตร ยนืลงไปในทะเล ในสมยัโบราณเคยใชเ้ป็นทขีนสง่สนิคา้ทางทะเล สว่นปลายนัน
เป็นทตีังของศาลา ฮุย่หลัน ทอีอกแบบเป็นรปูเกง๋จนีทรงแปดเหลยีม ซงึถอืเป็นจดุชมววิและสญัลักษณ์
ทโีดดเด่นของเมอืงชงิเตา่ 

 นําทา่น ผา่นชมโบสถน์กิายโปแตสแตน้ท ์และโบสถพ์ระแมม่าร ี(คาทอลคิ) 

 

 

 

 

 

 

   นําท่านชมจวนผูว้่าราชการจังหวัดJiaolong เป็นทีอยู่อาศัยอย่างเป็นทางการหรือทีเรียกว่า
 Qingdao, Germany Governor House, Guest House, Advocacy Building อยูใ่นตัวเมอืงชงิเต่า
 เขตหลงซาน อาคารทังหมดสรา้งอยู่บนเชงิเขา,ตดิทะเลภเูขาอาคารงดงามสไตลส์ถาปัตยกรรมของ
 ยคุวลิเลยีมเยอรมันร่วมสมัย ผสมผสานกันอย่างลงตัวขององคป์ระกอบตกแต่งสไตลย์โุรปหลายแบบ
 เป็นรปูแบบบตูกิทหีาดไูดย้ากการกอ่สรา้งเดมิของเยอรมนถีกูเชา่ทอียูอ่าศัยของผูว้า่ราชการชงิเตา่ 
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18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

22.10 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีSC 4079  

01.50 น. (เชา้มดืวันรุง่ขนึ) กลับถงึทา่อากาศยานสวุรรรภมูโิดยสวสัดภิาพ 

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

อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ / คา่
บัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ / ค่าวซีา่จนี 1,650.- / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืงท่านละ 1 ชนิที
นําหนักไมเ่กนิ 23 กก./ ชดุภาษีตัว (คา่ภาษีสนามบนิไทย TH TAX, คา่ภาษีสนามบนิจนี CN TAX) 

อตัรานไีมร่วม  1. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวต่างๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร ค่าเครอืงดมืนอกรายการ เป็นตน้ 2. ค่าทํา
เอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย / ค่านําหนักทเีกนิพกิัด 3. ค่าทปิไกด์
ทอ้งถนิ/ คา่ทปิคนรถทอ้งถนิ/ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์(รวม 200 หยวน / ทา่น / ทรปิ) 

หมายเหตบุรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืน
การเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ/การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไมส่ามารถ
ขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุใหก้ับลูกคา้ใน
วงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

สํารองทนีงั มดัจํา 10,000 บาท * สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วนั 

เงอืนไขการยกเลกิ ยกเลกิการเดนิทางหลังการวางมดัแลว้ –หักคา่ใชจ้า่ย 5,000บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30วัน
ขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร ์/ยกเลกิ
กอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทยีว  สายการบนิ  และตวัแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึไม่
อาจรับผดิชอบ 

- ต่อความเสียหายต่างๆ  ทีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล  
เปลยีนแปลงเทยีวบนิหรอืกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ ฯลฯ   

- ต่อการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้หรือออกเมอืง อันเนืองมาจากมีสงิผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

ทา่นทถีอืบตัร APEX 

- ทา่นทถีอืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีโดยไมม่วีซีา่ กบัองคก์รฯ ทอีอกบตัรนี
ใหก้บัทา่นเพราะวา่บรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารน ี

- ทา่นทถีอืบตัร APEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 

1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 

2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืง หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 

3. หากบตัรสญูหาย ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่หรอืกลับกบัคณะทวัร ์และอาจจะตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนี อยา่งนอ้ย 
1-2 อาทติย ์
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4. หากบตัรสญูหาย ทา่นจะตอ้งจา่ยเงนิคา่ซอืตัวเครอืงบนิใบใหม ่และจ่ายคา่ทพีัก ค่าอาหาร คา่ยานพาหนะ ฯลฯ 
ในขณะททีา่นอยูต่อ่ เพอืทําเรอืงการออกบตัรใหม ่หรอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 

5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ทกุแผนก เชน่ หวัหนา้ทวัร ์พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ 
ไมรั่บ ไมร่ับฝาก ไมถ่อืแทน หรอืไมเ่ก็บรกัษาแทน ดังนันหากทา่นฝากบตัร APEX และ/หรอืสง่บตัร APEX ตดิมากบั
เอกสารใดๆ และมกีารสญูหายเกดิขนึ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่6เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม 

3. รปูถา่ยหนา้ตรงรปูส ี1.5 X 2 นวิถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบและตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอรห์รอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์

พนืหลังสขีาว, เสอืหา้มใสส่ขีาว, ตอ้งไมใ่สป่ระดับ, ตอ้งเห็นใบห,ู ตอ้งเปิดหนา้ผาก 

4.สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้วจะตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันก่อนการส่ง
เอกสารยนืวซีา่ 

5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา 
 - กรณเีด็กอายตํุากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวถา่ยเอกสาร 
 - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิามารดาตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษาสถานททํีางานตําแหน่งงานทอียูปั่จจบุนัทอียูท่ทํีางานญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉุีกเฉนิ
หมายเลขโทรศัพทบ์า้นททํีางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ
การออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวรอ์ยา่งนอ้ย
15วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหมก่ารเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสารเป็นเอกสทิธขิองสถานทตูและบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ 

11. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเองเนืองจากบริษัททัวร์ฯไม่ทราบกฎกตกิาการยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดหีากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทางท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย2อาทติย ์

12.กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
 -ทางบรษัิทฯสามารถขอวซีา่ใหไ้ดเ้ฉพาะชาวตา่งชาตทิทํีางานในประเทศไทยและมใีบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทา่นัน 
 -   หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทยผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

 -   กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง
เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธ ไมรั่บเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณีดังนคีอื 

 1.ชอืเป็นชายแตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิไวผ้มยาวแตง่หนา้ทาปาก 
 2.นํารปูเกา่ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่6เดอืนมาใช ้
 3.นํารปูถา่ยเลน่ๆมวีวิดา้นหลังยนืเอยีงขา้งฯลฯมาตดัใชเ้พอืยนืวซีา่ 
 4.ใชร้ปูทเีป็นกระดาษสตกิเกอรห์รอืใชร้ปูทใีชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

 


