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จุดเด่น
-

ไม่ย ้อนทาง บินเขาทางช
้าทางชงิ เต่า//บินออกจีหนาน
บริการพิเศษ เสริฟอาหารร้อน บนเครืองทุกทีนัง
้
เยือนภูจักรพรรดิ "ไท่
ไท่ซาน
าน" โดยกระเชาลอยฟ้
า
ึ ““จือป๋อ”
ชมพิพธิ ภัณฑ์ม ้าศก
ิ ไวน์ 2 ชนิด
ชมพิพธิ ภัณฑ์ไ
ไวน์
วน์จางหยู เรียนรู ้วัฒนธรรมไวน์ ชม
ชงิ เต่า วิวรอบเกาะบนยอดเขา โบสถ์คาทอลิค
บริการนํ าดืม วันละ 1 ขวดทุกวันท่องเทียว
้
ไม่ลงร ้านชอปปิ
ง
ชมดอกไมหลากหลาย
้หลากหลาย บาน
บานชว่ งเดือนเมษา

ราคา

พ ักเดียว เพิม

่ เดียว
วีซา

10 – 16 เม.ย. 2562

32,900.-

6,500.-

รวม

14 – 20 พ.ค. 2562

30,900.-

6,500.-

รวม

ว ันเดินทาง

เด็กใชเ้ ตียง / ไม่ใชเ้ ตียงราคาเท่าผูใ้ หญ่

ราคารวม ค่าวีซา่ จีน 1,500 บาท
บาท+ค่าตัวเครืองบิน(กรุ๊ป) -ภาษีสนามบินไทย+จี
จีน +รวมประกัน
อุบัตเิ หตุวงเงิน 1 ล ้านบาท (เงื
เงือนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
2. ค่าาบริ
บริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท ้องถิน ค่าทิปคนขับรถท ้องถิน และค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ (รวม 250
หยวนตลอดทริปต่อท่าน)
3. อาจมีการปรับเปลียนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน
วงหน ้าหรือแจ ้งให ้ทราบในเวลา
ั ด
ิ ท่านใดที
กระชนช
ทีต ้องออกตัวภายใน
วภายในประเทศ (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ ้าหน ้าที
ก่อนทุกครัง
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ซานตง มณฑลสํ า คั ญ ทางภาคเหนื อ ด ้านตะวั น ออกของจีน และอยู่ร ิม ทะเลโป๋ วไห่แ ละหวงไห่ มีเ นื อที
156,700 ตารางกิโลเมตร พืนที 1 ใน 3 เป็ นภูเขา มีประชากรประมาณ 87 ล ้านคน มี “จีหนาน” เป็ นเมืองเอก
ของมณฑล มีอุตสาหกรรมทองคําและกํามะถันเป็ นอันดับ 1 ของประเทศ ในสมัยชุนชวิ (春秋) “ซานตง”
่ “ขงจือ”(孔子) มหาปราชญ์
เป็ นทีตังของมหาอํานาจก๊กฉีและก๊กหลู่ เป็ นถินกําเนิดของคนดังระดับโลก เชน
ื
ี ง “ซุนจือ” (孙子兵法) เจ ้าตํ ารั บพิชัยสงคราม “ซุนหวู”่ (孙武) และ “ผูซ
ทีมีชอเส
ย
่ ่งหลิง” นั กประพั นธ์
ั เป็ นต ้น
เรืองสน

กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

สุวรรณภูมน
ิ ัดพบ

23.30 น.

นัดพบพร ้อมกันทีสุวรรณภูม ิ เกาะ G เคาน์เตอร์สายการบิน SHANDONG AIRLINES โดยมี
เจ ้าหน า้ ทีของบริษั ทฯ คอยต ้อนรั บ และอํ า นวยความสะดวกในการเช็ ค อิน ให ้กั บ ท่ า น *จอดรถส่ ง
ผู ้โดยสารทีประตู 4-5

ว ันทีสอง

สุวรรณภูม-ิ ชงิ เต่า-ปาต้ากวน-สวนจงซาน-จ ัตุร ัส54-พิพธ
ิ ภ ัณฑ์เบียร์ชงิ เต่า-ถนนไท่
ตง

02.25 น.

่ นามบินชิงเต่า โดยเทียวบินที เทียวบินที SC4080
เหิรฟ้ าสูส

07.55 น.

เดินทางถึงเมืองชิงเต่า ทีมีสมญาไข่มุกแห่งทะเลเหลือง ชิงเต่า ตังอยู่ทางด ้านทิศตะวันออกเฉียงใต ้
ของมณฑลซานตง (Shandong Sheng) เป็ นเมืองทีใหญ่รองลงมาจากซีหนาน มีความสําคัญคือ เป็ น
เมืองท่ายุทธศาสตร์ มีรายได ้เศรษฐกิจของประชากร เป็ นอันดับ 1 ของมณฑล ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้า
เมือง
อาหารเช ้าแบบปิ กนิกเบาๆ



นํ าท่านชม ปาต้ากวน ถนนแปดสาย อยูใ่ นเขตหุยเฉวียน จุดชมวิวที

สามารถพบเห็ นสถาปั ตยกรรม สไตล์ยโุ รปได ้อย่างหลากหลาย เนืองจากเคยเป็ นทีอยู่อาศัยของชาว
เยอรมันมาก่อน เมือครังทีชิงเต่าถูกยึดเป็ นอาณานิคม นอกจากชาวเยอรมันทีเข ้ามาอยูอ
่ าศัยแล ้ว ยังมี
ชาวรัสเซีย อังกฤษ ฝรังเศส และชาวเดนมาร์ก จึงทําให ้พืนทีส่วนมากเต็มไปด ้วยอาคาร สิงก่อสร ้างตาม
แบบฉบับยุโรป สําหรับทีมาของชือถนนแปดสายนั นมาจากบริเวณนีมีถนนแปดสายตัดผ่านกัน ปาต ้าก
วนยังเป็ นสถานทีสุดแสนโรแมนติก ทีคูร่ ักหลายคูเ่ ลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน

 นํ าท่านเดินทางสู่สวนจงซาน ซึงตังอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาไท่ผงิ สวนจงซานนันนับเป็ น
สวนสาธารณะทีเก่าแก่ทสุ
ี ดในชิงเต่า สร ้างขึนในปี ค.ศ. 1901 ชือสวนจงซานนั นถูกตังขึนในปี ค.ศ.
1929 โดย ดร.ซุนยัก เซน สวนแห่งนีมีพ นที
ื ถึง 185 เอเค่อ ร์ มีต ้นไม ้มากกว่า หนึงแสนต ้น มีพันธุ์ไ ม ้
มากกว่า 360 สายพันธุ ์ นํ าท่านชมดอกเชอรีบอสซัม หรือดอกซากุระ SAKURA SAKURA SAKURA
11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
ื
ชมสถานทีต่างๆในตัวเมือง เช่น “จ ัตุรสั อูซ
่ อ”
(จั ตุรัส 54) สัญ ลัก ษณ์ เ มือ งชิงเต่า สร ้างขึนเพือ
เรียกร ้องเมืองชิงเต่าคืนจากญีปุ่ นในวันที 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919

เยียมชมโรงงานเบียร์ชงิ เต่า เบียร์ยหี ้อเก่าแก่ของจีนทีมีอายุกว่า 100 ปี

เป็ นของพ่อค ้าชาวเมือง

เบียร์รว่ มกับพ่อค ้าอังกฤษ ก่อตังบริษัทเบียร์เยอรมันนิสเชส (GERMANISCHES) แห่งเมืองชิงเต่าจํ ากัด
ด ้วยเงินทุน 400,000 มาร์ค เมือ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1903 ใช ้เทคโนโลยีการหมักบ่มและวัตถุดบ
ิ จาก
ประเทศเยอรมัน ในปี ค.ศ.1963 ได ้รับยกย่องให ้เป็ นเบียร์แห่ งชาติยห
ี ้อเดียวของจีน และเป็ นต ้นแบบ
่ ลาดทุนเป็ น
ของอุตสาหกรรมนี ในปี ค.ศ.1993 ได ้เปลียนชือเป็ น บริษัทเบียร์ชงิ เต่าจํ ากัด และเข ้าสูต
ครังแรก เมือจีนเข ้าร่วมเป็ นสมาชิกขององค์การการค ้าโลก เบียร์ชงิ เต่าก็ได ้ใช ้โอกาสนีเป็ นพันธมิตร กับ
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อันเฮาเซอร์บุช ผู ้ผลิตเบียร์บัด ไวเซอร์ จากสหรัฐฯ ให ้ท่านชมกรรมวิธก
ี ารหมัก โรงบ่ม สายพานการ
ผลิต พร ้อมชิมเบียร์รสชาติดท
ี สุ
ี ดของจีน
้ ปปิ งถนนไท่ตง เป็ นแหล ้งช ้อปปิ งทีมีชอเสี
ื ยงทีสุดในชิงเต่า มีเสือผ ้า ร ้านอาหารมากมาย
นํ าท่าน ชอ
ให ้ท่านได ้เลือกซือและชมบนถนนเส ้นนี อิสระอาหารเย็น

คํา

อิสระอาหารเย็ น
พักที GLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว

ว ันทีสาม

ชงิ เต่า-สะพานจ้านเฉียว-โบสถ์คาทอลิก-จวนผูว้ า
่ -เยียนไถ-พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ไวท์จางหยูิ
พิพธ
ิ ภ ัณฑ์นาฬกา

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าในโรงแรม

 นํ าท่ า นชมสะพานจ้า นเฉีย ว

ซึงสร า้ งในสมั ย

จั ก รพรรดิ กวงสู ราชวงศ์ช งิ ราวปี ค.ศ.1819
ตั ว
สะพานยาว 440 เมตร กว ้าง 8 เมตร ยืนลงไปในทะเล
ในสมัยโบราณเคยใช ้เป็ นทีขนส่งสินค ้าทางทะเล ส่วน
่ หลัน ทีออกแบบเป็ นรูป
ปลายนันเป็ นทีตังของศาลา ฮุย
เ ก๋ ง จี น ท ร ง แป ด เ ห ลี ย ม ซึง ถื อ เ ป็ นจุ ด ช ม วิ ว แ ล ะ
สั ญ ลั ก ษณ์ ท ี โดดเด่ น ของเมือ งชิง เต่ า ใกล้จ ต
ั ุร ส
ั

กลางเมือ งท่านจะได้เห็ น การเล่น ว่า วต ัวใหญ่
ั ถ้าท่า นถูก ใจเลือกซอว่
ี น
ื าวต ัวใหญ่
หลากสส
ั ัว
กล ับไปล้อลมเล่นทีชายทะเลหรือทีสนามหลวงซกต



นํ าท่านไปชมด ้านนอกของ โบสถ์ St. Michael’s Catholic Church … โบสถ์โรมันคาทอลิคเก่า
บนยอดเนินเล็กๆ

 นํ าท่านชมจวนผู ้ว่าราชการจังหวัด Jiaolong

เป็ นทีอยู่อ าศั ย อย่า งเป็ นทางการ หรือ ทีเรียกว่า

Qingdao, Germany Governor House, Guest House, Advocacy Building อยูใ่ นตัวเมืองชิงเต่า เขต
หลงซาน อาคารทังหมดสร ้างอยูบ
่ นเชิงเขา,ติดทะเลภูเขา อาคารงดงาม สไตล์สถาปั ตยกรรมของยุควิล
เลียมเยอรมัน ร่วมสมัย ผสมผสานกันอย่างลงตัว ขององค์ประกอบตกแต่งสไตล์ยโุ รปหลายแบบเป็ น
รูปแบบ บูตก
ิ ทีหาดูได ้ยาก การก่อสร ้างเดิมของเยอรมนีถูกเช่าทีอยูอ
่ าศั ยของผู ้ว่า ราชการชิงเต่า ผู ้ว่า
ราชการจังหวั ดอาศั ย และทํ า งานอยู่บนชันทีสาม ในขณะทีห ้องนอนอยู่บนชันทีสี การตกแต่งภายใน
ิ โคมไฟ
หรูห ราสง่า งาม ตกแต่งด ้วยเฟอร์นเิ จอร์สมัยราชวงศ์ช งิ (ค.ศ. 1644-1911) เตาผิง นาฬ กา

ิ ลําค่าอีกอย่างคือชอ
่ โคมไฟระย ้านํ าหนัก 1,000 กิโลกรัม
สงที
ึ เ พีย ง 2 อั น ในโลก คือ อยู่ ท ีเยอรมั น และอยู่ ท ีช งิ เต่ า **
(2,200 ปอนด์) ซ งมี
นํ าเข ้าจากเยอรมนี **

์ เคยรั
นอกจากนียังมีห ้องพักทีประธานเหมาเคยอาศัยและทํางาน เกสต์เฮาสน
ี
บรองผู ้นํ าประเทศ
ื
ีย งหลายยุ ค หลายสมั ย เช ่น ผู ้นํ า เวีย ดนามโฮจิม น
และผู ้มีช อเส
ิ ห์ ผู ้นํ า แอลเบเนี ย Shehu
ี นุ และแขกวีไอพีอน
รัฐมนตรีวา่ การของออสเตรเลีย กษั ตริยส
์ ห
ื ๆ
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รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
แล ้วนํ าท่านเดินทางสูเ่ ยียนไถ เมืองเศรษฐกิจระดับประเทศ ตังอยูใ่ นมณฑลซานตง เป็ นแหล่งประมง
ทะเล เมืองรีสอร์ทตากอากาศของคนรวยๆ เยียนไถมีประชากรในเขตเมืองกว่า 5 แสนคน
 นํ าชมเมือ งเยีย นไถ เยีย นไถแปลว่ า เนิน ควั น มีช ือเก่ า ว่ า “ชีฟู ” ในศตวรรษที 18 และ 19
ชาวต่าง ชาติตบเท ้าเข ้ามาหาผลประโยชน์ในชีฟ ู เริมตังแต่ญปุ่ี นมีกองเรือเข ้ามาโจมตีจน
ี หลังสงคราม
ั ญา Treaty Ports หมูบ
ฝิ นในปี ค.ศ. 1862 จีนเปิ ดเมืองท่าชีฟใู ห ้กับอังกฤษตามสนธิสญ
่ ้านชีฟจ
ู งึ ได ้รับ
อิท ธิพ ลจาก “ฝรั ง” จากนั นเยอรมันเข ้ามาค ้าขายในปลายศตวรรษที 19 หลังสงครามโลกครั งที 1
อเมริกานํ าเรือรบแล่นเข ้ามาในอ่าวโป๋ วไห่ ญีปุ่ นและรัสเซียก็นําเรือมาทอดสมอในบริเวณนีเช่นกัน ใน
อดีตเยียนไถจึงมีสโมสรชาวเรือ ทีมีเหล่าทหารเรือ กลาสี ลูกเรือต่างชาติเข ้ามาหาความสุขสําราญ ดืม
เหล ้าเคล ้านารี แต่ปัจจุบันกลินอายของการติดต่อกับต่างชาติอย่างโชกโชน ไม่ได ้มีร่องรอยปรากฏให ้
เห็นในเยียนไถ ของดี OTOP ทีเป็ นจุดขายของเยียนไถ 10 อย่างคือ ทองคํา..แอปเปิ ล..ลูกแพร์..ถัว
่ นไฮโซเยี
ลิสง..เชอร์ร..ลู
ี กหนาม..เป๋ าฮือ..วุ ้นเส ้น..เต ้าหู ้..หิน นํ าท่านสูถ
ิ
ยนไถซาน ผ่านชมบ ้านและ
คฤหาสน์สไตล์ยโุ รปทีปลูกสร ้างอย่างสวยงาม
ิ
ิ
 เยียนไถเป็ นแหล่งกํ าเนิด ของนาฬกาที
ทันสมัยของประเทศจีน นํ าท่านชม “พิพธ
ิ ภ ัณฑ์นาฬกา”
ิ
พิพ ธ
ิ ภั ณ ฑ์แ ห่ ง นี ได ร้ ั บ การจั ด ตั งขึนร่ว มกัน โดยสมาคม Horology
ประเทศจีน สมาคมนาฬ กา
ิ Beijixing และ บริษัทนาฬกา
ิ อืนๆ จีนเป็ นประเทศแรกในโลกทีมีการ
อุปกรณ์จับเวลา บริษัทนาฬกา
ิ
คิดค ้นและใช ้การจับเวลาและยังเป็ นผู ้ผลิตนาฬการายใหญ่
อก
ี ด ้วย ภายในพิพธิ ภัณฑ์จะมีการจัดแสดงผู ้
ิ
ิ
จับเวลาแบบโบราณ, ชุดนาฬกาสมัยโบราณ และนาฬกาทีมีคา่ ต่างๆ

เข า้ ชมพิพ ธ
ิ ภณ
ั ฑ์โ รงงานผลิต ไวน์จ างยู ่
CHANGYU เป็ นโรงงาน ผลิต ไวน์ขนาดใหญ่อันดั บ
4 ของโลก และครองตลาดจีนถึง30 % นอกจากนียัง
มีส วนองุ่น เป็ นของตนเอง ปั จ จุบันไวน์ CHANGYU
มี โ รงงานตั งอยู่ ห ลายมณฑล และมี ส วนองุ่ น อ ยู่
ประมาณ 4-5 แห่ ง ชมโรงงานผลิต ไวน์ ชมห ้อง
หมัก โรงบ่มไวน์ เชิญชิม WINE TESTING ไวน์ 2
ื
ชนิด และเลือกซือไวน์มช
ี อของจี
น

19.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
พักทีเยียนไถ ทีพัก BEST WESTERN PREMIER HOTEL YANTAI หรือเทียบเท่า 5 ดาว

ว ันทีส ี

ึ
เยียนไถ-เผิงไหล-เผิงไหลเก๋อ-จือป๋อ-พิพธ
ิ ภ ัณฑ์มา้ ศก

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
แล ้วเดินทางสูเ่ ผิงไหล (3 ชัวโมง)  นํ าท่านสูเ่ ผิงไหล
เก๋อวัดลัทธิเต๋า สร ้างราว 1,500 ปี (ค.ศ. 1061) ในสมัย
ราชวงศ์ซ ้อง ภายในเผิงไหลเก๋อมีวห
ิ ารอยูห
่ ลายแห่ง
เช่น วิหารเจ ้าแม่ทับทิม วิหารแปดเซียนวิหารพระพุทธเจ ้า
รวมถึงป้ อมปราการทีสร ้างไว ้ป้ องกันข ้าศึกรุกรานทางทะเล
ี นข้ามสมุทร” พร ้อมชมวิว
นํ าชมทีมาของตํานาน“แปดเซย
ทิวทัศน์ทสวยงาม
ี
ี น ทีมาข ้อมูล www.thaicine.org/board/index.php?topic=4878.0
ใครคือแปดเซย
๑. ทิกว
๋ ยลี (李鐵拐) เซียนรูปร่างเป็ นชายหัวล ้านขาเป๋ ถือไม ้เท ้าแขวนนํ าเต ้า เป็ นเทพเจ ้าแห่งยาและ
การรักษาโรคภัย
ั
๒. ฮนจงหลี
(鐘离權) เซียนรูปร่างเป็ นชายตัวอ ้วน ดูใจดียมแย
ิ
้ม อารมณ์ด ี ถือพัด เป็ นเทพเจ ้าแห่ง
โชคลาภ
๓. ลิตง้ ปิ น (呂洞賓) เซียนเป็ นชายหนุ่มเป็ นจอมยุทธ์ มีกระบีเป็ นอาวุธประจํากาย เป็ นเทพเจ ้าแห่ง
การรักษาโรคและการตัดผม
ี นกู (何仙姑) เซียนเป็ นหญิงงาม ถือดอกบัว เป็ นเทพเจ ้าแห่งความดีงาม และความ
๔. เหอเซย
ซือสัตย์
๕. จางกวเหล่
ั
า (張果老) เซียนเป็ นคนชราขีลาเป็ นพาหนะ เป็ นเทพเจ ้าแห่งความมันคงอายุยน
ื
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สุขภาพดี
๖. เฉากวจิ
ั ว (曹國舅) เซียนแต่งกายในชุดขุนนาง เป็ นเทพผู ้บันดาลยศถาบรรดาศักดิ
๗. หล ันไฉเหอ (藍采和) เซียนเป็ นชายหนุ่มอารมณ์ด ี ถือตระกร ้าดอกไม ้ เป็ นเทพเจ ้าแห่งมวล
บุปผาชาติความอุดมสมบูรณ์
ี งจือ (韓湘子) เซียนเป็ นชายหนุ่มเป่ าขลุย
๘. ห ันเซย
่ เป็ นเทพเจ ้าแห่งการพยากรณ์ และการดนตรี
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
ื ้องย ้อนยุค 3 สมัย “ซีโจวตอน
 หลังอาหารนํ าท่านเดินทางไปยังเมืองจือป๋ อ ทีมีประวัต ศ
ิ าสตร์ชอก
ึ ทีสุสานนีได ้ขุดพบซากม ้าศึกทีถูกฝั งทัง
ต ้น” “ชุนชิว” “จ ้านกัว” นํ าท่านไปชมพิพธ
ิ ภ ัณฑ์รถม้าศก
เป็ น 225 ตัว แต่เมือสํ ารวจพืนทีทังหมดของสุสานจึงพบว่ามีค วามเป็ นไปได ้สุสานนีจะฝั งม ้าศึกไว ้ถึง
600 ตัว สันนิฐานว่าสุสานนีเป็ นส่วนหนึงของสุสานเจ ้าเมือง ทีแสดงความเข ้มแข็งของกองทัพม ้าของ
ก๊กฉี ทีมีรถม ้าศึกถึง 1,000 คัน (นํ าท่านชมสุสานม ้าศึกเฉพาะบางส่วนทีเปิ ดให ้เข ้า)

19.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
พักที ZIBO RAMADA HOTELหรือเทียบเท่า 5 ดาว

ว ันทีห้า

จือป๋อ-ไท่อ ัน-ไท่ซาน(รวมกระเชา้ ขึนลง)-

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
หลังอาหารนํ าท่านเดินทางสูเ่ ชิงเขาไท่ซาน(2 ชัวโมง)  เทียวชมเขาภูไท่ซาน 泰山 (ราคารวม
ค่ากระเชา้ ขึน-ลง)คือภูเขาทีมีความสําคัญทังทางด ้านประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรม ตังอยูท
่ างตอน
เหนือของเขตเมืองไท่อาน มณฑลซานตง ประเทศจีน ยอดสูงสุดคือ ยอดจักรพรรดิหยก 玉皇頂 มี
ื
ความสูง 1532.7 เมตร (5028.5 ฟุต) ไท่ซานสูงชันสง่างาม มีชอเสี
ยงว่า“ภูเขาอันดับหนึง ของภูเขา
เซียนในลัทธิเต๋าทีเลืองชือ 5 แห่งของจีน” และ “ภูเขาอันดับหนึงของโลก” ภูเขาไท่ซาน เป็ นศูนย์
กลางของศาสนจักรมานานกว่า 2,000 ปี เป็ นสัญลักษณ์แห่งความยิงใหญ่ของชนชาติจน
ี เป็ นภูเขา
ศักดิสิทธิ ถือเป็ นเทพเจ ้าองค์หนึง จึงถูกใช ้เป็ นสถานทีสําหรับการจัดพิธบ
ี วงสรวงฟ้ าดินในรัชสมัยต่างๆ
ของประวัตศ
ิ าสตร์จน
ี เพือประกาศความเป็ นมหาราชของฮ่องเต ้ เช่น สมัยจักรพรรดิฉน
ิ ซี ฮันอูต
่ ี ถังไท่
จง ซ่งไท่จู่ มาจนถึงสมัยราชวงศ์หมิงและชิง บนภูเขาไท่ซานมีหน
ิ ผาตังเรียงรายจํานวนมาก ในฤดู
หนาวภูเขาจะถูกปกคลุมด ้วยนํ าแข็งและหิมะ ส่วน ในฤดูใบไม ้ผลิ ฤดูร ้อนและฤดูใบไม ้ร่วงจะ ปกคลุม
ด ้วย ผืนป่ าเขียวขจี กวีจน
ี สมัยโบราณหลายท่านได ้เคยมาจารึกบทกลอนมากมายไว ้ทีภูเขาแห่งนี จนมี
ผู ้ขนานนามให ้ภูเขาไท่ซานเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศ
ิ าสตร์ องค์การยูเนสโกได ้ประกาศให ้ภูเขาไท่ซาน
เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987
่ งเดือนเมษายน ท่านจะเห็ นดอกแมกโนเลีย บานสะพรงบนเขาไท่
ชว
ั
ซาน

เทียง

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
บ่ายๆ นํ าท่านลงเขาโดยกระเช ้า เดินทางสูไ่ ท่อน
ั

เย็น

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร
พักที GARLAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน
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ไท่อ ัน-ชวีฝู่-คฤหาสน์ตระกูลข่ง-ป่าข่งหลิน-ศาลเจ้าข่งเมียว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
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แล ้วนํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองชวีฝู่ (ประมาณ 2.30 ชัวโมง) บ ้านเกิดของขงจือ ซึงตังอยูท
่ างตอนใต ้ของ
เขาไท่ซาน ขงจือเป็ นนั กปรัชญาเมธีทยิ
ี งใหญ่ (ข่งฟูจอ
ื 551-479 ก่อนคริสตกาล) เป็ นบุตรขุนนางตก
ยาก อาศัยอยูใ่ นรัฐหลู หลักปรัชญาของขงจือเน ้นแนวคิดเรืองเต๋า ทีว่าด ้วยกฎระเบียบแบบแผน ดวง
อาทิต ย์ ดวงจั น ทร์ วิถ ีธ รรมชาติ หลั ก จริย ธรรมเป็ นหั ว ใจสํ า คั ญ ในคํ า สอนของขงจือ และมีอ ท
ิ ธิพ ล
ครอบงําอารยธรรมจีนยาวนานกว่า 2,000 ปี วิชาหลักๆ ของขงจือทีสอนให ้ศิษย์ คือ วรรณคดี พิธก
ี รรม
และดนตรี
11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร(อาหารพืนเมืองตระกูลขงจือ Confucius Family Food)
นํ าชมศาลเจ้าข่ง เมียว เชือกันว่าสร ้างเมือประมาณ 478 ปี ก่อนคริสตกาล (หนึงปี หลังจากทีขงจือ
เสียชีวต
ิ ) ชมหอขุยเหวินเก๋อ ทีสร ้างขึนในศตวรรษที 11 ใช ้เป็ นทีเก็บรักษาป้ ายศิลาจารึกโองการของ
ราชสํานัก ชมอาคารต ้าเฉิงเตียน เป็ นอาคารประธานของศาลเจ ้า สร ้างขึนในศตวรรษที 18 เคยใช ้เป็ น
ทีประกอบพิธเี ซ่นไหว ้ขงจือมาก่อน ภายในมีเสาศิลา 28 ต ้น ตัวเสาสลักรูปมังกรไว ้ 1,296 ตัว หลังคา
มุงกระเบืองสีเหลืองซึงเป็ นสีเฉพาะของวัดและจักรพรรดิเท่านั น แสดงให ้เห็ นว่าปรมาจารย์ขงจือได ้รับ
การยกย่องเพียงใด
ิ มากมายจากราชสํานั ก จึง
นํ าชมคฤหาสน์ตระกูลข่งซึงทายาทของขงจือได ้รับยศศักดิและทรัพย์สน
สร ้างคฤหาสน์แห่งนีขึนในศตวรรษที 16 ช่วงราชวงศ์หมิง ภายในมีห ้องหับถึง 500 ห ้อง ในช่วงปลาย
ศตวรรษที 19 ตระกูล ข่งนั บเป็ นตระกูล ทีรํ ารวยทีสุดตระกูลหนึงในจีนขณะนั น คฤหาสน์นีได ้ใช ้เป็ นที
พํ านั กของคนในตระกูลจนถึงคอมมิวนิสกําชัยชนะในปี ค.ศ. 1948 ทายาทรุ่นสุดท ้ายจึงได ้หนีไปอยู่ท ี
ไต ้หวัน
นํ า ชมสุส านขงจือตั งอยู่ใ นป่าข่ง หลิน ทางเข ้าสุส านมีรูป มนุ ษย์และสัต ว์ตั งเรีย งรายอยู่ส องฟาก
ั งเท่านั น จึงนั บว่าตระกูลข่งมีอภิสท
ิ ธิ
ทางเดิน ซึงตามธรรมเนียมจะใช ้เฉพาะจักรพรรดิและราชวงศ์ชนสู
อย่างยิง(รวมรถแบตเตอรี)
แล ้วนํ าท่านเดินทางกลับไท่อน
ั
พักที GARLAND HOTEL หรือ LUXURY BLUE HORIZON HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน

ว ันทีเจ็ด

ื ดํา-สุวรรณภูม ิ
ไท่อ ัน-จีหนาน-ทะเลสาบต้าหมิงหู-จ ัตุร ัสเฉวียนเฉิง-บ่อนําพุเสอ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าในโรงแรม
นํ า ท่านเดิน สู่จีหนาน จีหนานเป็ นเมือ งเอกของมณฑลซานตง ถินของคนดั งระดับ โลก เช่น ปราชญ์
ั สงครามซุนหวู่ จีหนานมีประชากรประมาณ 1.6 ล ้านคน มีสะพานข ้าม
ขงจือ และซุนจือ เจ ้าตํ าหรับพิชย
แม่นําทีใหญ่ทสุ
ี ดในเอเซีย เป็ นถินกําเนิดของนางเจียงซิง ภรรยาของเหมาเจ๋อตุง ผู ้เขย่าแผ่นดินจีนจน
สะเทือนในยุคปฏิวัตวิ ัฒนธรรม ทีเมืองจีหนานมีนําพุธรรมชาติ 733 แห่งกระจายอยูใ่ นตัวเมือง จนได ้รับ
สมญาว่า "เมืองแห่งนํ าพุอน
ั ดับหนึงในใต ้หล ้า"
 นํ าชมทะเลสาบต้าหมิงหู ทะเลสาบนีเกิดจากบ่อนํ าใต ้ดิน มีเนือที 70,000 ตารางเมตร ทางด ้านใต ้
เป็ นสวนดอกไม ้ ภูเขาจํ าลอง ศาลาทีพัก ระเบียงทางเดินคดเคียวไปมาสวยงาม เป็ นทะเลสาบทีราย
ล ้อมด ้วยดอกบัวและต ้นหลิว ทะเลสาบแห่งนีเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองจีหนาน
๋ ย
ุ่ เป็ นพืนทีทีตังอยูร่ ะหว่างทะเลสาบขนาดใหญ่ เป็ นถนนโบราณทีมีวัฒนธรรมยาวนานเรียก
 ถนนชูส
ได ้ว่าเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของจีหนานก็ ว่าได ้ ทังสองข ้างทางมีร ้านค ้า ร ้านอาหารมากมาย มี
คลองขนาดเล็ก เหมาะสําหรับการมาพักผ่อนอย่างเต็มที

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
 นํ าท่านชม จ ัตุร ัสเฉวียนเฉิง จัตุรัสใจกลางเมือง รูปทรงสีเหลียมผืนผ ้า มีเนือที 167,000 ตาราง
เมตร ด ้านเหนื อ ติดทะเลสาบต ้าหมิง หู ด ้านใต ้ติด เขาพั นพระ ด ้านตะวันตกติด บ่อ นํ าเป้ าทูฉวน ด ้าน
ตะวันออกติดศาลาปลดแอกประชาชน ภายในประกอบด ้วย สถานทีพักผ่อนหย่อนใจ สวนเด็กเล่น สวน
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ดอกไม ้สีฤดู นํ าพุดอกบัว และทีระเบียงวัฒนธรรมจะได ้เห็น 12 ผู ้ยิงใหญ่แห่งประวัตศ
ิ าสตร์จน
ี ทีเป็ น
ชาวซานตง อาทิ ขงเบ ้ง ซุนวู ฯลฯ ยืนตระหง่านให ้ชมอีกด ้วย
 นํ าท่านไปชมบ่อนํ าพุ เฮยหู่เฉวียน (นํ าพุเสือดํ า) ถือเป็ นบ่อนํ าพุ 1 ในจํ านวน 72 บ่อของเมืองจี
ื ดํา เนืองจากเวลานํ าพุทพ่
หนาน ทีได ้ชือว่า นําพุเสอ
ี นออกมาจะมีเสียงดั งก ้องเหมือนเสือคํ าราม ที
เมืองจีหนานมีนําพุธรรมชาติ 733 แห่งกระจายอยูใ่ นตัวเมือง จนได ้รับสมญาว่า "เมืองแห่งนํ าพุอันดับ
หนึงในใต ้หล ้า"แล ้วเดินทางสูเ่ มืองไท่อัน
17.30 น.
21.40 น.
01.40 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร แล ้วเดินทางไปสนามบิน
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทียวบินที SC4075
(เช ้ามืดวันรุง่ ขึน) กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
##########################################

อ ัตรานีรวม
ค่าตัวเครืองบินไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / ค่าทีพัก 2 ท่านต่อ 1 ห ้องคู่ / ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ / ค่า
บัตรเข ้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ / ค่าวีซา่ จีน 1,500.- / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทีฝากขึนเครืองท่านละ 1 ชินที
นํ าหนักไม่เกิน 23 กก. / ชุดภาษี ตัว (ค่าภาษี สนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษี สนามบินจีน CN TAX
อ ัตรานีไม่รวม
1. ค่าใช ้จ่ายส่ว นตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมนอกรายการ เป็ นต ้น 2. ค่าทํ า
เอกสารของผู ้ถือต่างด ้าว / ค่าวีซา่ ทีมีคา่ ธรรมเนียมแพงกว่าหนั งสือเดินทางไทย / ค่านํ าหนักทีเกินพิกัด 3. ค่าทิปไกด์
ท ้องถิน / ค่าทิปคนรถท ้องถิน / ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ (รวม 250 หยวนต่อทริป)
ิ ธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการได ้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะ
หมายเหตุ บริษัทฯมีสท
เลือนการเดินทางในกรณี ทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้าในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได ้ทํ าประกันอุบัตเิ หตุให ้กับ
ลูกค ้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษี หัก ณ.ทีจ่าย 3%
่ นทีเหลือชําระก่อนการเดินทาง 20ว ัน
สํารองทีนงั ม ัดจํา 10,000 บาท * สว
เงือนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช ้จ่ายสําหรับกรุ๊ปทีต ้องการันตีมัดจํ ากับสายการบินหรือ
กรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามัดจํ าทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้/
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย
75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
ความร ับผิดชอบบริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศซึงไม่
อาจรับผิดชอบ
ต่ อ ความเสีย หายต่ า งๆ ทีอยู่เ หนื อ การควบคุม ของเจ ้าหน า้ ทีบริษั ท ฯ อาทิ การนั ด หยุ ด งาน การจลาจล
เปลียนแปลงเทียวบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทํ าร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ
ิ ด
ต่อ การตอบปฏิเ สธการเข ้าและออกเมือ งของเจ า้ หน า้ ทีตรวจคนเข ้าหรือ ออกเมือ ง อัน เนื องมาจากมีส งผิ
กฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

หล ังจากการจองท ัวร์และชําระเงินม ัดจําแล้ว ทางบริษ ัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมร ับในข้อตกลงและเงือนไข ทีบริษ ัทฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
ท่านทีถือบ ัตร APEX
- ท่านทีถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด ้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข ้า-ออกประเทศจีนโดยไม่มวี ซ
ี า่ กับองค์กรฯ ทีออกบัตรนี
ให ้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข ้อตกลงการผ่านเข ้าออกประเทศของผู ้ถือเอกสารนี
- ท่านทีถือบัตร APEX จะต ้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให ้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า
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1. สายการบินอาจจะไม่ให ้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ด่านตรวจคนเข ้าเมือง อาจจะไม่อนุญาตให ้ท่านผ่านเข ้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจจะไม่ได ้เดินทางต่อหรือกลับกับคณะทัวร์ และอาจจะต ้องติดค ้างอยูป
่ ระเทศจีน อย่างน ้อย
1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสูญหาย ท่านจะต ้องจ่ายเงินค่าซือตัวเครืองบินใบใหม่ และจ่ายค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
ในขณะทีท่านอยูต
่ อ
่ เพือทําเรืองการออกบัตรใหม่ หรือขอทําวีซา่ ใหม่ด ้วยตนเอง
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให ้เจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน ้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ
ไม่รับ ไม่รับฝาก ไม่ถอ
ื แทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนันหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตร APEX ติดมากับ
เอกสารใดๆ และมีการสูญหายเกิดขึน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
่ จีนสําหร ับหน ังสอ
ื เดินทาง
เอกสารในการทําวีซา
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช ้งานไม่ตํากว่า 6เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุด
2. หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่างสําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออกอย่างน ้อย2หน ้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน ้าตรงรูปสี 1.5 X 2 นิว ถ่ายไม่เกิน 6เดือน 2ใบและต ้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปพรินจากคอมพิวเตอร์
ี าว, ต ้องไม่ใส่ประดับ, ต ้องเห็นใบหู, ต ้องเปิ ดหน ้าผาก
พืนหลังสีขาว, เสือห ้ามใส่สข
4. สําหรับผู ้ทีถือหนั งสือเดินทางต่างด ้าวจะต ้องทําเรืองแจ ้งเข ้า-ออกหรือ Re-Entry ด ้วยตนเองเท่านัน ก่อนการส่ง
เอกสารยืนวีซา่
5. เอกสารทีให ้กรอกท ้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให ้ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํากว่า18ปี บริบรู ณ์ต ้องแนบสูตบ
ิ ต
ั รตัวถ่ายเอกสาร
- กรณีทเด็
ี กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดามารดาต ้องแนบหนั งสืออนุญาตให ้เดินทาง

8. ข ้อมูลจริงเกียวกับสถานทีศึกษาสถานทีทํางานตําแหน่งงานทีอยูป
่ ั จจุบน
ั ทีอยูท
่ ทํ
ี างานญาติทติ
ี ดต่อได ้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ ้านทีทํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได ้ว่าให ้ข ้อมูลเท็จอาจมีการระงับ
การออกวีซา่ เล่มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สม
ุ่ ตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต ้องจัดเตรียมพร ้อมล่วงหน ้าก่อนยืนวีซา่ ดังนันกรุณาเตรียมเอกสารพร ้อมส่งให ้บริษัททัวร์อย่างน ้อย
15วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข ้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่การเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรือเปลียน
ระเบียบการยืนเอกสารเป็ นเอกสิทธิของสถานทูตและบางครังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน ้า
11. ผู ้ทีประสงค์จะใช ้หนังสือเดินทางราชการหรือใช ้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว ้นการทําวีซา่ ท่านจะต ้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให ้เข ้า-ออกเมืองด ้วยตนเองเนืองจากบริษัททัวร์ฯไม่ทราบกฎกติกาการยกเว ้นวีซา่ ในราย
ละเอียด / ผู ้ใช ้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดีหากท่านทํ าบัตรหายในระหว่างเดินทางท่านอาจต ้อง
ตกค ้างอยูป
่ ระเทศจีนอย่างน ้อย 2 อาทิตย์
12.กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
ทางบริษัทฯสามารถขอวีซา่ ให ้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติททํ
ี างานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านัน
- หากไม่ได ้ทํางานในประเทศไทยผู ้เดินทางต ้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด ้าว(เล่มเหลือง) ผู ้เดินทางต ้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเองเนือง
จากผู ้เดินทางจะต ้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซา่ ในกรณีดังนีคือ
1.ชือเป็ นชายแต่สง่ รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิงไว ้ผมยาวแต่งหน ้าทาปาก
2.นํ ารูปเก่าทีถ่ายไว ้เกินกว่า6เดือนมาใช ้
3.นํ ารูปถ่ายเล่นๆมีววิ ด ้านหลังยืนเอียงข ้างฯลฯมาตัดใช ้เพือยืนวีซา่
4.ใช ้รูปทีเป็ นกระดาษสติคเกอร์หรือใช ้รูปทีใช ้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

