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กาํหนดการเดินทาง  วันท ี13-17, 27-31 ธันวาคม 2560 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

23:45 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเ์ตอร์ CHINA EASTERN AIRLINES อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 

ประตู 9 โดยมีเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 

วนัทีสอง  กรุงเทพฯ -  ฝูโจว - เยยีนไถ - ท่าเรือเยียนไถ - เนินเขาเยยีนไถ 

03:35 น.  เหินฟ้าสู่เมืองฝโูจว โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เทียวบินที MU2062 

 บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง 

08:15 น. ถึงเมืองฝโูจว (รอต่อเครือง ไม่ตอ้งโหลดสัมภาระใหม)่ บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง 

09:45 น. เหินฟ้าสู่เมืองเยียนไถ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เทียวบินที MU2062 

12:15 น. ถึงเมืองเยียนไถ มณฑลซานตง ไดชื้อวา่เป็นดินแดน 

มีทิวทศันง์ดงาม ลือเลืองในเรืองภูเขาและมหาสมุทร 

กวีเอกในสมยัราชวงศซ์อ้ง เคยเขียนกวีชมเมืองนีวา่  

"ทอ้งฟ้าและมหาสมุทรทางตะวนัออกรวมเป็นหนึง" 

เมืองท่าอยูติ่ดทะเลทางฝังตะวนัออก ทีมีเศรษฐกิจ 

ระดบัตน้ๆ ของประเทศจีน แหล่งประมงทางทะเล 

และยงัเป็นเมืองรีสอร์ท ตากอากาศของคนรวยๆ 

เยียนไถ มีชือเก่าเรียกวา่ “ชีฟ”ู ในศตวรรษที 18 และ 19 ชาวต่างชาติเขา้มาหาผลประโยชนใ์นชีฟู เริมตงัแต่ญีปุ่น

มีกองเรือเขา้มาโจมตีจีน หลงัจากสงครามฝินในปี ค.ศ. 1862 จีนกเ็ปิดเมืองท่าชีฟ ูใหก้บัองักฤษตามสนธิสญัญา

TREATY PORTS หมู่บา้นชีฟูจึงไดรั้บอิทธิพลจาก “ฝรัง” จากนนัเยอรมนักเ็ขา้มาคา้ขายในปลายศตวรรษที 19

MMUU  HHAAPPPPYY  YYAANNTTAAII    55  วัน วัน 33  คนืคนื  

  เส้นทางใหม่ เส้นทางใหม่ โดยสายการบินไชน่าอีสเทอร์นโดยสายการบินไชน่าอีสเทอร์น  
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หลงัสงครามโลกครังที 1 อเมริกานาํเรือรบแล่นเขา้มาในอ่าวโป๋วไห่ ญีปุ่น รัสเซีย ก็นาํเรือมาทอดสมอในบริเวณ

นีเช่นกนั ในอดีตเยียนไถ จึงมีสโมสรชาวเรือ กลาสี ลูกเรือต่างชาติเขา้มาหาความสุขสาํราญ ของดีทีขึนชือของ

เยียนไถ มี 10 อยา่งคือ ทองคาํ, แอปเปิล, ลูกแพร, ถวัลิสง, เชอร์รี, ลูกหนาม, เป๋าฮือ, วุน้เสน้, เตา้หู ้และหิน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านชมวิวเนินเขาเยียนไถ ในอดีตคือท่าเรือสมยัราชวงศห์มิง 

เพอืป้องกนัการรุกรานของโจรสลดัและศตัรู โดยจะใชค้วนัจากการเผามูลหมาป่า เป็นสญัญาณเตือนเมือพบศตัรู 

เมืองเยียนไถ จึงแปลวา่ เนินควนั ชมเขตเช่าของประเทศต่างๆ 17 ประเทศ เช่น สหราชอาณาจกัร, สหรัฐอเมริกา, 

เยอรมนั, ฝรังเศส, ญีปุ่น, เดนมาร์ก เป็นตน้ เขา้มาจดัตงักงสุลหรือสถานกงสุล คริสตจกัร และทีทาํการไปรษณีย ์ 

บนเนินเขาสูงริมทะเลทีแสนสวยงาม อยูใ่นชยัภูมิทีดีทีสุด  

สามารถมองเห็นไดไ้กลๆ หากมีเรือโจรสลดัหรือเรือศตัรู 

รุกลาํเขา้มา อดีตสถานกงสุลเหล่านี มีสถาปัตยกรรมอนั 

งดงามตามแบบยโุรป ไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงภาพ 

ของสงครามในช่วงต่างๆ อดีตสถานกงสุลบางแห่งเป็น 

พิพิธภณัฑอุ์ปรากรจีน กล่าวกนัวา่อุปรากรจีนทีเยียนไถ   

ถือวา่แสดงไดง้ดงามเป็นรองก็แต่งิวปักกิงเท่านนั และชมป้อมโบราณของจีน ซึงสร้างคลา้ยกบัป้อมอลาโม่ 

ของสหรัฐ คือเป็นทรงสีเหลียม ประกอบดว้ยหอ้งเลก็หอ้งนอ้ยเชือมกนัตลอด ตรงกลางเป็นทีตงัของปืนใหญ่ 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านเขา้สู่ทีพกั BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว  

 

วนัทีสาม หลงโข่ว - พระใหญ่หนานซาน - ตําหนักพระหยกแห่งภูเขาใต้ - หาดจันทร์เสียว 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ทีพกั หลงัอาหาร นาํท่านสู่เมืองหลงโข่ว ซึงมีคาํขวญัทีวา่ "ความสาํราญและความยงัยืนใน

หนานซาน จากสวรรคสู่์ความสงบทางใจ" ชมอุทยานพุทธศาสนาหนานซาน ใหท่้านนมสัการองคพ์ระพุทธรูป 

ปางประทานเอหิภิกข ุ(พระอิริยาบถนงัขดัสมาธิ พระหตัถข์วายกตงัขึนแบฝ่าพระหตัถ ์งอนิวเลก็นอ้ย พระหตัถ์

ซา้ยวางหงายบนพระชานุ (เข่า) เป็นองคพ์ระทีดว้ย 

หล่อทองสมัฤทธิ (บรอนซ์ทองแดง) เป็นครังแรก 

ของโลก มีความสูง 38.66 เมตร นาํหนกั 380 ตนั  

กลีบดอกบวั 108 ดอก บนัได 365 ขนั ชมหอ้งโถง 

ฐานองคพ์ระ ทีประดิษฐานพระพุทธรูปองคเ์ลก็อีก 

9,999 องค ์รายลอ้มดว้ยภูเขาและทิวทศันที์งดงาม 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร ชมตาํหนกั 

พระหยกแห่งภูเขาใต ้นมสัการองคพ์ระหยกขาว ทีมีความ 

ศกัดิสิทธิในเรืองการขอพรเกียวกบัดา้นสุขภาพ ปราศจาก 

โรคภยั และภายในตาํหนกัยงัประดิษฐานพระพุทธรูปที 

แกะสลกัจากหยกขาว กวา่ 3,000 องค ์สมควรแก่เวลาเดิน 

ทางกลบัเมืองเยียนไถ ชมหาดจนัทร์ เสียว ชายหาดทีมีความ 

สวยงาม นาํทะเลใส จึงทาํใหห้าดจนัทร์เสียวแห่งนีมีชือเสียง 

ไม่แพที้แห่งใด  

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านเขา้สู่ทีพกั BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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วนัทีสี  พิพธิภัณฑ์นาฬิกา - โรงงานผลติไวน์ CHANGYU - พพิธิภณัฑ์ฉลามและวาฬ - ช้อปปิง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ทีพกั หลงัอาหาร นาํท่านชมพิพิธภณัฑน์าฬิกา  

(เมืองเยียนไถ เป็นแหล่งกาํเนิดของนาฬิกาทีทนัสมยัของประเทศจีน)  

ภายในพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงนาฬิกาแบบโบราณ หลายยดุหลายสมยั  

หลากหลายการใชง้าน ตลอดจนนาฬิกาหายากและลาํค่ามากมาย  

จากนนันาํท่านชมพิพิธภณัฑ ์และโรงงานผลิตไวน ์CHANGYU  

เป็นโรงงานผลิตไวนข์นาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก ไวน ์CHANGYU  

มีโรงงานตงัอยูห่ลายมณฑล นอกจากนียงัมีสวนองุ่นเป็นของตนเอง 

ประมาณ 4-5 แห่ง ชมกรรมวิธีการผลิตไวน ์หมกัไวน ์โรงบ่มไวน ์ชิมไวนร์สเลิศและเลือกซือไวน์มีชือของจีน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านชมพิพิธภณัฑส์ตัวน์าํ HAICHANG WHALE SHARK 

OCEAN PARK พบกบัเหล่าฉลาม และวาฬ หลากหลายสายพนัธุ์ เต่าทะเล พยนู ปลาทะเล แมงกะพรุน แปลกตา

สวยงาม ตืนตากบัภาพยนตร์ 3 มิติ ทีจะนาํท่านดาํดิงสู่โลกใตท้ะเลลึก จากนนัอิสระใหท่้านไดเ้ลือกชิมเลือกชอ้ป

ของฝากยา่นการคา้เมืองเยียนไถ ตามอธัยาศยั 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านเขา้สู่ทีพกั BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัทีห้า  เผิงไหล - ซานเซียนซาน - เผงิไหลเก๋อ - เยียนไถ - กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ทีพกั หลงัอาหาร เดินทางสู่เมืองเผิงไหล ชมซานเซียนซาน (ตาํหนกัเขาสามเซียน) ดินแดน

มหศัจรรยที์งดงามแห่งตาํนานและเทพนิยายโบราณ มีชือเสียงในเรือง "สวรรคบ์นดิน” ดว้ยมูลค่าการก่อสร้าง

กวา่ 1.2 พนัลา้นหยวน ประกอบไปดว้ยตาํหนกัใหญ่ หอคอย พิพิธภณัฑ ์วดัพระหยก ศาลาต่างๆ สวนโบราณ 

ตน้ไมข้นาดใหญ่ ภูเขาหินแปลก สระนาํลอ้มรอบ รูปแบบ 

สถาปัตยกรรมพระราชวงัโบราณ แสดงถึงความกลมกลืน 

ระหวา่งมนุษยแ์ละธรรมชาติ นมสัการพระพุทธรูปหยก 

และองคเ์จา้แม่กวนอิม นาํหนกั 260 ตนั ถือเป็นสมบติัที 

หาไดย้าก อีกทงัยงัมีพิพิธภณัฑที์เก็บซากไมดึ้กดาํบรรพ ์

ทีมีอายมุากกวา่ 200 ลา้นปี  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นาํท่าน 

ชมเผิงไหลเก๋อ ทีตาํนานกล่าวกนัวา่เมืองเผิงไหล เป็นสถานทีทีแปดเซียน หรือโป๊ยเซียนไดน้ดัพบกนัและแข่ง

กนัขา้มทะเลไปยงัญีปุ่นจนเป็นทีมาของ เผิงไหลเก๋อ หรือ  

แปดเซียนขา้มทะเล ชมหอแปดเซียน สร้างในสมยัเป่ยซ่ง  

ต่อมาสมยัราชวงศห์มิงและราชวงศชิ์ง ไดบู้รณะขึนใหม่ 

มีความสูง 15 เมตร ลกัษณะเป็นแปดเหลียม ยงัมีวิหารอยู ่

หลายแห่ง เช่น วิหารเจา้แม่ทบัทิม วิหารพระพุทธเจา้ และ 

ป้อมปราการ ทีสร้างเอาไวป้้องกนัขา้ศึกรุกรานทางทะเล  

ชมวิวทิวทศันที์สวยงามเชือกนัว่าเมืออากาศเปลียนแปลง จะมีรุ้งแสงสีสันสวยงามดงัวิมานในเทพนิยาย ในบาง

ช่วงจะเกิดความมหศัจรรยป์รากฎการณ์ภาพหลอนกลางทะเล จนอาจมองเห็นมีเมืองตงัอยูก่ลางทะเล ทีจะเกิดได้

เฉพาะทีนีเพียงแห่งเดียว 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเยียนไถ 
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20:00 น.  เหินฟ้าสู่เมืองฝโูจว โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เทียวบินที MU2061 

 บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง 

22:35 น. ถึงเมืองฝโูจว (รอต่อเครือง ไม่ตอ้งโหลดสัมภาระใหม)่ 

 บริการอาหารวา่งและเครืองดืมบนเครือง 

23:55 น. เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เทียวบินที MU2061 

02:35 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพ 

 

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

 

อตัราค่าบริการ ********* ไม่เข้าร้านรัฐบาล ********* 

 13-17 ธันวาคม 2560   ท่านละ 19,800 บาท 

 27-31 ธันวาคม 2560   ท่านละ 21,800 บาท 

( พกัเดียว เพิม 2,500 บาท ) 

อตัราค่าบริการนีรวม    

ค่าตวัเครืองบินไปกลบั, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าวีซ่าจีน 4 วนัทาํการ 

ค่าทีพกั 3 คืน หอ้งละ 2 ท่าน (หรือ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพมิเงินพกัหอ้งเดียว)  

ค่าอาหารตามรายการ, ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการ, ค่าประกนัอุบติัเหตุการท่องเทียว ท่านละ 1,000,000.- บาท 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม  

ค่าทาํเอกสารของผูถื้อต่างดา้ว, ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ, ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,  

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัผา้, ค่าอาหาร, เครืองดืมนอกเหนือรายการ,  

ค่านาํหนกัเกินจากสายการบินกาํหนด 20 ก.ก.,  

ค่าทิปเจา้หนา้ทีบริกรของโรงแรม, ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% ค่าภาษี, ค่าภาษีนกัท่องเทียว (ถา้มี), 

ค่าทิปไกด์ท้องถิน คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 30 หยวน ต่อวนั ต่อคน รวม 4 วนั 120 หยวน 

เงือนไขการให้บริการ  มดัจาํท่านละ 10,000.- บาท ส่วนทีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั 

การยกเลกิ  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงินทงัหมด 

**ยกเวน้กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามดัจาํทีพกัโดยตรง 

หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 

CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทวัร์ทงัหมด เนืองจากค่าตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทียวบินนนัๆ** 

หมายเหตุ   

รายการท่องเทียวอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

      ในกรณีทีมีการขึนลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึนค่านาํมนัของสายการบิน   

การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้

บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออืนๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นดัหยุดงาน การเมือง  

      ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการทีดี  เพือใหท่้านเกิดประโยชนแ์ละความสุข 

      ในการท่องเทียว 


