
 

 

 

 

 

 

 

 

WOW! Shandong (SC-D7) 

7 วนั 5 คนื   
ไมย่อ้นทาง เขา้จีห่นาน/ออกชงิเตา่ 



จุดเด่น 

- ไม่ยอ้นทาง บนิเขา้จ่ีหนาน//บนิออกชงิเตา่   

- บรกิารพเิศษ เสรฟิอาหารรอ้น บนเครื่องทกุทีน่ั่ง  

- เยือนภจัูกรพรรด ิ"ไท่ซาน" โดยกระเชา้ลอยฟ้า  

- ชมพพิธิภณัฑม์า้ศกึ “จอืป๋อ”   

- ชมพระใหญ่หนานซาน ทีห่ลงโขว่ 

- ชมพพิธิภณัฑไ์วนจ์างหย ูเรียนรูว้ัฒนธรรมไวน์ ชมิไวน์ 2 ชนดิ 

- ชงิเตา่ ววิรอบเกาะบนยอดเขา 

- ชงิเตา่ โบสถ์พระแม่มารี (คาทอลคิ)   

- บรกิารน ้าดืม่ วันละ 1 ขวดทกุวันทอ่งเทีย่ว 

- ไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว เพิม่ วซีา่ 

8-14 ก.ย. 60 29,999 5,500 รวมแลว้ 

18-24 ต.ค. 60 31,999 5,500 รวมแลว้ 

17-23 พ.ย. 60 29,999 5,500 รวมแลว้ 

27 ธ.ค.-2 ม.ค. 61 31,999 5,500 รวมแลว้ 

เด็กใชเ้ตยีง / ไมใ่ชเ้ตยีง ราคาเทา่ผูใ้หญ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคารวม คา่วีซา่จีน (กรุ๊ป 800.-) +ภาษีสนามบนิไทย+จีน +รวมประกันอุบัตเิหตวุงเงิน 1 ลา้นบาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม์)   

หมายเหต ุ   

1. รายการอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

2. คา่บริการยังไม่รวมคา่ทิปไกดท์อ้งถิ่น 60 หยวน และ ยังไม่รวมคา่ทิปคนขับรถทอ้งถิ่น 60 หยวน 

3. คา่บริการยังไม่รวมคา่ทิปหัวหนา้ทัวร์ 70 หยวน 

4. อาจมีการปรับเปลีย่นไฟล ์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรือแจง้ใหท้ราบในเวลากระชัน้ชดิ 

ท่านใดที่ตอ้งออกต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบนิ ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ก่อนทุกครั้ง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ซานตง มณฑลส าคัญทางภาคเหนือดา้นตะวันออกของจีน และอยู่ริมทะเลโป๋วไหแ่ละหวงไห่ มีเนื้อที่ 156,700 

ตารางกิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 เป็นภูเขา มีประชากรประมาณ 87 ลา้นคน มี “จี้หนาน” เป็นเมืองเอกของมณฑล มี

อุตสาหกรรมทองค าและก ามะถันเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในสมัยชนุชวิ(春秋) “ซานตง” เป็นที่ตัง้ของมหาอ านาจ

ก๊กฉีและก๊กหลู่  เป็นถิ่นก าเนิดของคนดังระดับโลก เชน่ “ขงจื้อ”(孔子) มหาปราชญ์ที่มีชือ่เสยีง “ซุนจ ือ่” (孙子兵

法) เจา้ต ารับพิชัยสงคราม “ซุนหวู่” (孙武) และ “ผูซ่่งหลงิ” นักประพันธ์เรื่องสัน้ เป็นตน้ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สุวรรณภูมนิดัพบ 

23.30 น. นัดพบพรอ้มกันที่สวุรรณภมูิ เกาะ G เคาน์เตอร์สายการบนิ SHANDONG AIRLINES โดยมี 

 เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินใหกั้บท่าน *จอดรถสง่

ผูโ้ดยสารที่ประต ู4-5 

 

วนัทีส่อง สุวรรณภูม-ิจีห่นาน-ทะเลสาบตา้หมงิห-ูจตัุรสัเฉวยีนเฉงิ-บ่อน า้พุเสอืด า-ไท่ซาน 

02.50 น. เหริฟ้าสูส่นามบนิเมืองจ่ีหนาน โดยเที่ยวบนิที่ SC 4076 

08.00 น. เดินทางถึง YAOQIANG INTERNATIONAL AIRPORT จี่หนาน เมืองเอกของมณฑลซานดง ถิ่น

ของคนดังระดับโลก เช่น ปราชญ์ขงจ้ือ และซุนจ่ือ  เจา้ต าหรับพิ ชัยสงครามซุนหวู่  จ้ีหนานมี

ประชากรประมาณ 1.6 ลา้นคน มีสะพานขา้มแม่น ้าที่ใหญ่ที่สดุในเอเซยี เป็นถิ่นก าเนิดของนางเจียง

ซงิ ภรรยาของเหมาเจ๋อตงุ ผูเ้ขยา่แผน่ดนิจีนจนสะเทือนในยคุปฏวัิตวัิฒนธรรม ที่เมืองจ่ีหนานมีน ้าพุ

ธรรมชาต ิ733 แหง่กระจายอยูใ่นตัวเมือง จนไดรั้บสมญาว่า "เมืองแหง่น ้าพุอันดับหนึ่งในใตห้ลา้" 

  น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง อาหารเชา้แบบปิกนิกบนรถ ดว้ยชดุ MAC DONALD หรือ 

KFC 

  น าท่านผา่นชมจัตรัุสใจกลางเมืองและผา่นชมเขตเมืองเก่า 

 



  น าชมทะเลสาบตา้หม ิงหู  ทะเลสาบนี้เกิดจากบ่อน ้ าใตด้ิน มีเนื้อที่ 70,000 ตารางเมตร 

ทางดา้นใตเ้ป็นสวนดอกไม ้ภเูขาจ าลอง ศาลาที่พัก ระเบยีงทางเดินคดเคี้ยวไปมาสวยงาม เป็น

ทะเลสาบที่รายลอ้มดว้ยดอกบัวและตน้หลวิ ทะเลสาบแหง่น้ีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจ่ีหนาน  

   น าท่านชม จตัรุสัเฉวยีนเฉงิ จัตรัุสใจกลางเมือง รูปทรงสีเ่หลี่ยมผนืผา้ มีเน้ือที่ 167,000 ตาราง

เมตร ดา้นเหนือตดิทะเลสาบตา้หมิงห ูดา้นใตต้ิดเขาพันพระ ดา้นตะวันตกติดบอ่น ้าเป้าทูฉวน ดา้น

ตะวันออกติดศาลาปลดแอกประชาชน ภายในประกอบดว้ย สถานที่พักผอ่นหยอ่นใจ สวนเด็กเล่น 

สวนดอกไมส้ีฤ่ดู น ้ าพุดอกบัว และที่ระเบยีงวัฒนธรรมจะไดเ้ห็น 12 ผูย้ิ่งใหญ่แหง่ประวัตศิาสตร์จีน 

ที่เป็นชาวซานตง อาทิ ขงเบง้ ซนุวู ฯลฯ ยนืตระหง่านใหช้มอีกดว้ย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  

  น าท่านไปชมบอ่น ้าพุ เฮยหู่เฉวียน (น ้าพุเสอืด า) ถือเป็นบอ่น ้าพุ 1 ในจ านวน 72 บอ่ของเมืองจี่

หนาน ที่ไดช้ือ่ว่า น า้พุเสอืด า เน่ืองจากเวลาน ้าพุที่พ่นออกมาจะมีเสียงดังกอ้งเหมือนเสอืค าราม ที่

เมืองจี่หนานมีน ้ าพุธรรมชาติ 733 แห่งกระจายอยู่ในตัวเมือง จนไดรั้บสมญาว่า "เมืองแห่งน ้ าพุ

อันดับหนึ่งในใตห้ลา้" แลว้เดนิทางสูเ่มืองไท่อัน  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าที่ภัตตาคาร 

  ที่พัก TAI-AN DONGYUE RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัทีส่าม ไท่อนั-ชวีฝู่่ -คฤหาสนต์ระกูลขง่-ป่าขง่หลนิ-ศาลเจา้ขง่เมีย่ว 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

  แลว้น าท่านเดนิทางสู่เมืองชวี่ฝู่  (ประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) บา้นเกิดของขงจ้ือ ซึง่ตัง้อยูท่างตอน

ใตข้องเขาไท่ซาน ขงจื้อเป็นนักปรัชญาเมธีที่ยิง่ใหญ่ (ข่งฟูจื่อ 551-479 ก่อนคริสตกาล) เป็นบตุร

ขนุนางตกยาก อาศัยอยู่ในรัฐหล ูหลักปรัชญาของขงจ้ือเนน้แนวคดิเรื่องเต๋า ที่ว่าดว้ยกฎระเบียบ

แบบแผน ดวงอาทิตย ์ดวงจันทร์ วิถีธรรมชาต ิหลักจริยธรรมเป็นหัวใจส าคัญในค าสอนของขงจ้ือ 

และมีอิทธิพลครอบง าอารยธรรมจีนยาวนานกว่า 2,000 ปี วิชาหลักๆ ของขงจ้ือที่สอนใหศ้ิษย์ คือ 

วรรณคด ีพิธีกรรม และดนตรี 

 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองตระกูลขงจื้อ Confucius Family Food) 

  น าชมศาลเจา้ข่งเม ีย่ว  เชือ่กันว่าสรา้งเมื่อประมาณ 478 ปีก่อนคริสตกาล (หน่ึงปีหลังจากที่

ขงจ้ือเสียชีวิต) ชมหอขยุเหวินเก๋อ ที่สรา้งขึ้นในศตวรรษที่ 11 ใชเ้ป็นที่เก็บรักษาป้ายศิลาจารึก

โองการของราชส านัก ชมอาคารตา้เฉิงเตีย้น เป็นอาคารประธานของศาลเจา้ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 

18 เคยใชเ้ป็น ที่ประกอบพิธีเซ่นไหวข้งจ้ือมาก่อน ภายในมีเสาศลิา 28 ตน้ ตัวเสาสลักรูปมังกรไว ้

1,296 ตัว หลังคามุงกระเบื้องสเีหลอืงซึง่เป็นสเีฉพาะของวัดและจักรพรรดิเท่าน้ัน แสดงใหเ้ห็นว่า

ปรมาจารยข์งจื้อไดรั้บการยกยอ่งเพียงใด 

  น าชมคฤหาสนต์ระกูลข่งซึ่งทายาทของขงจ้ือไดรั้บยศศักดิแ์ละทรัพย์สินมากมายจากราช
ส านัก จึงสรา้งคฤหาสน์แหง่น้ีขึ้นในศตวรรษที่ 16 ชว่งราชวงศ์หมิง ภายในมีหอ้งหับถึง 500 หอ้ง 

ในชว่งปลายศตวรรษที่ 19 ตระกูลขง่นับเป็นตระกูลที่ร ่ ารวยที่สดุตระกูลหน่ึงในจีนขณะน้ัน คฤหาสน์

น้ีไดใ้ชเ้ป็นที่พ านักของคนในตระกูลจนถึงคอมมิวนิสก าชัยชนะในปี ค.ศ. 1948 ทายาทรุ่นสุดทา้ยจึง

ไดห้นีไปอยูท่ี่ไตห้วัน  



  น าชมสุสานขงจ ือ้ ตัง้อยู่ในป่าข่งหลนิ  ทางเขา้สุสานมีรูปมนุษยแ์ละสัตว์ตั ้งเรียงรายอยูส่อง
ฟากทางเดิน ซึ่งตามธรรมเนียมจะใชเ้ฉพาะจักรพรรดิแ์ละราชวงศชั์้นสงูเท่าน้ัน จึงนับว่าตระกูลขง่มี

อภสิทิธิ์อยา่งยิง่ (รวมรถแบตเตอรี่) แลว้น าท่านเดนิทางกลับไท่อัน  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าที่ภัตตาคาร 

 ที่พัก TAI-AN DONGYUE RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่ ไท่อนั-ไท่ซาน(รวมกระเชา้ข ึน้ลง)-จอืป๋อ-พพิธิภณัฑม์า้ศกึ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

  เท ี่ยวชมเขาภูไท่ซาน 泰山 (ราคารวมค่ากระเชา้ขึ้น-ลง) คือภูเขาที่มีความส าคัญทั้ ง

ทางดา้นประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรม ตั้งอยูท่างตอนเหนือของเขตเมืองไท่อาน มณฑล  ซานตง 

ประเทศจีน ยอดสงูสดุคอื ยอดจักรพรรดหิยก 玉皇頂 มีความสงู 1532.7 เมตร (5028.5 ฟุต) ไท่

ซานสูงชันสง่างาม มีชือ่เสยีงว่า “ภเูขาอันดับหนึ่ง ของภูเขาเซยีนในลัทธิเตา๋ที่เลือ่งชือ่ 5 แห่งของ

จีน” และ “ภูเขาอันดับหนึ่งของโลก” ภูเขาไทซ่าน เป็นศนูย์กลางของศาสนจักรมานานกว่า 2,000 

ปี เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิง่ใหญ่ของชนชาตจีิน เป็นภูเขาศักดิ์สทิธิ์ ถือเป็นเทพเจา้องคห์นึ่ง จึง

ถูกใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับการจัดพิธีบวงสรวงฟ้าดนิในรัชสมัยต่างๆของประวัติศาสตร์จีน เพื่อประกาศ

ความเป็นมหาราชของฮ่องเต ้เช่น สมัยจักรพรรดิฉินซี ฮ่ันอู่ตี้ ถังไท่จง ซ่งไท่ จู่ มาจนถึงสมัย

ราชวงศ์หมิงและชงิ บนภเูขาไท่ซานมีหนิผาตัง้เรียงรายจ านวนมาก ในฤดูหนาวภูเขาจะถูกปกคลุม

ดว้ยน ้าแข็งและหมิะ สว่นในฤดูใบไมผ้ล ิฤดรูอ้นและฤดใูบไมร้่วงจะปกคลมุดว้ย ผนืป่าเขยีวขจี กวีจีน

สมัยโบราณหลายท่านไดเ้คยมาจารึกบทกลอนมากมายไวท้ี่ภูเขาแห่งนี้ จนมีผูข้นานนามใหภู้เขาไท่

ซานเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ องค์การยเูนสโกไดป้ระกาศใหภู้เขาไท่ซานเป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ. 1987  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

  หลังอาหารน าท่านเดินทางไปยังเมืองจือป๋อ  ที่มีประวัติศาสตร์ชื่อกอ้งยอ้นยุค 3 สมัย 

“ซโีจวตอนตน้” “ชนุชวิ” “จา้นก๊ัว” น าท่านไปชมพพิธิภณัฑม์า้ศกึ ที่สสุานน้ีไดข้ดุพบซากมา้ศกึที่

ถูกฝังทั้งเป็น 225 ตัว แต่เมื่อส ารวจพื้นที่ทั้งหมดของสสุานจึงพบว่ามีความเป็นไปไดสุ้สานน้ีจะฝัง

มา้ศกึไวถ้ึง 600 ตัว สันนิฐานว่าสสุานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสุสานเจา้เมือง ที่แสดงความเขม้แข็งของ

กองทัพมา้ของก๊กฉี ที่มีรถมา้ศกึถึง 1,000 คัน (น าท่านชมสสุานมา้ศกึเฉพาะบางสว่นที่เปิดใหเ้ขา้) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าที่ภัตตาคาร 

  พักที่ ZIBO HUA MEI DA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


วนัทีห่า้ จอืป๋อ-เผงิไหล-เผงิไหลเก๋อ-พพิธิภณัฑไ์วน-์เยยีนไถ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม แลว้เดนิทางสูเ่ผงิไหล (3 ช่ัวโมง) 

  น าท่านไปเผงิไหลเกอ๋ วัดลัทธิเต๋า สรา้งราว 1,500 ปี (ค.ศ. 1061) ในสมัยราชวงศซ์อ้ง ภาย
ในเผิงไหลเก๋อมีวิหารอยู่หลายแห่ง เช่น วิหารเจา้แม่ทับทิม  วิหารแปดเซียน วิหารพระพุทธเจา้ 

รวมถึงป้อมปราการที่สรา้งไวป้้องกันขา้ศกึรุกรานทางทะเล น าชมที่มาของต านาน “แปดเซยีนขา้ม

สมทุร” พรอ้มชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  

13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  

  แลว้น าท่านเดนิทางสูเ่ยยีนไถ (1 ช่ัวโมง) เมืองเศรษฐกิจระดับประเทศ ตัง้อยูใ่นมณฑลซานตง 

เป็นแหลง่ประมงทะเล เมืองรีสอร์ทตากอากาศของคนรวยๆ เยียนไถมีประชากรในเขตเมืองกว่า 5 

แสนคน  

  น าชมเมืองเยยีนไถ เยียนไถแปลว่าเนินควัน มีชื่อเก่าว่า “ชีฟู”  ในศตวรรษที่  18 และ 19 

ชาวต่างชาติตบเทา้เขา้มาหาผลประโยชน์ในชีฟู เริ่มตั ้งแต่ญี่ปุ่ นมีกองเรือเขา้มาโจมตีจีน หลัง

สงครามฝ่ินในปี ค.ศ. 1862 จีนเปิดเมืองท่าชีฟูใหกั้บอังกฤษตามสนธิสัญญา Treaty Ports หมู่บา้น

ชีฟู จึงได รั้บอิทธิพลจาก “ฝร่ัง ”  จาก น้ันเยอรมันเขา้มาคา้ขายในปลายศตวรรษที่  19 หลัง

สงครามโลกครั้งที่ 1 อเมริกาน าเรือรบแลน่เขา้มาในอ่าวโป๋วไห ่ญี่ปุ่ นและรัสเซยีก็น าเรือมาทอดสมอ

ในบริเวณน้ีเชน่กัน ในอดตีเยียนไถจึงมีสโมสรชาวเรือ ที่มีเหล่าทหารเรือ กลาสี ลกูเรือตา่งชาตเิขา้

มาหาความสขุส าราญ ดื่มเหลา้เคลา้นารี แตปั่จจุบันกลิน่อายของการตดิตอ่กับต่างชาตอิยา่งโชก

โชน ไม่ไดม้ีร่องรอยปรากฏใหเ้ห็นในเยียนไถ ของดี OTOP ที่เป็นจุดขายของเยยีนไถ 10 อย่างคือ 

ทองค า..แอปเป้ิล..ลกูแพร์..ถ่ัวลิสง..เชอร์รี่..ลูกหนาม..เป๋าฮื้อ..วุน้เสน้..เตา้หู.้.หิน น าท่านสู่ถิ่น

ไฮโซเยยีนไถซาน ผา่นชมบา้นและคฤหาสน์สไตลย์โุรปที่ปลกูสรา้งอยา่งสวยงาม  

  เขา้ชมพิพิธภัณฑ์โรงงานผลติไวน์จางยู ่CHANGYU เป็นโรงงาน ผลติไวน์ขนาดใหญ่อันดับ 4 

ของโลก และครองตลาดจีนถึง 30 % นอกจากนี้ ยังมีสวนองุ่นเป็นของตนเอง ปัจจุบัน ไวน์ 

CHANGYU มีโรงงานตั้งอยู่หลายมณฑล และมีสวนองุ่นอยู่ประมาณ 4-5 แห่ง ชมโรงงานผลิต

ไวน ์ชมหอ้งหมัก โรงบม่ไวน์ เชญิชมิ WINE TESTING ไวน์ 2 ชนิด และเลอืกซือ้ไวน์มีชือ่ของจีน  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร   

  ที่พัก BEST WESTERN PREMIER HOTEL YANTAI หรือเทียบเท่า 5 ดาว  

  Zhifu Tuen Mun Road and Jianshe Road intersection264000, Yantai, China  

  TEL: 86-535 6861555 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีห่ก เยยีนไถ-ชงิเต่า-จตัุรสั 54-ปาตา้กวน-โรงเบยีรช์งิเตา่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที่รงแรม 

  น าท่านเดนิทางสูช่งิเตา่ “เกาะเขียว” (3 ช่ัวโมง) ไข่มุกแหง่ทะเลเหลอืง เมืองที่มีชายฝ่ังทะเล
ดา้นตะวันออกและดา้นใตข้นาบไปกับทะเลเหลอืง มีเน้ือที่ 10,654 ตาราง มีประชากรในส่วนเมือง

ประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็นเมืองส าคัญในการผลิตเบียร์ “ชิงเต่า” เคยตกเป็นเขตเช่าของเยอรมนี 

(ค.ศ. 1989-1914) เยอรมันไดว้างผังเมืองและสิ่งก่อสรา้งต่างๆไวอ้ย่างเหมาะสม มีบรรยากาศ 

สภาพแวดลอ้ม ตกึรามบา้นชอ่งแบบสไตลย์โุรปกว่า 90%  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  

  ชมสถานที่ตา่งๆในตัวเมือง เชน่ “จตัรุสัอูซ่ ือ่” (จัตรัุส 54) สัญลักษณ์เมืองชงิเตา่ สรา้งขึ้นเพื่อ
เรียกรอ้งเมืองชงิเตา่คนืจากญี่ปุ่ นในวันที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919   

  ชมหาดชงิเตา่ที่เคยใชเ้ป็นสนามแขง่เรือใบโอลมิปิค   

  ขับรถผ่านชมปาต้ากวน  ถนนแปดสาย อยู่ในเขตหุยเฉวียน จุดชมวิวที่สามารถพบเห็น
สถาปัตยกรรม สไตลย์โุรปไดอ้ยา่งหลากหลาย เน่ืองจากเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเยอรมันมาก่อน 

เมื่อครั้งที่ชงิเต่าถูกยึดเป็นอาณานิคม นอกจากชาวเยอรมันที่เขา้มาอยูอ่าศัยแลว้ ยังมีชาวรัสเซีย 

อังกฤษ ฝร่ังเศส และชาวเดนมาร์ก จึงท าใหพ้ื้นที่ส ่วนมากเต็มไปดว้ยอาคาร สิ่งก่อสรา้งตามแบบ

ฉบับยุโรป ส าหรับที่มาของชือ่ถนนแปดสายน้ันมาจากบริเวณน้ีมีถนนแปดสายตัดผา่นกัน ปาตา้กวน

ยังเป็นสถานที่สดุแสนโรแมนตกิ ที่คูรั่กหลายคูเ่ลอืกมาถ่ายภาพแตง่งาน 

  เยี่ยมชม โรงงานเบยีรช์งิเต่า เบียร์ยี่หอ้เก่าแก่ของจีนที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นของพ่อคา้

ชาวเมืองเบยีร์ร่วมกับพ่อคา้อังกฤษ ก่อตั้งบริษัทเบยีร์เยอรมันนิสเชส (GERMANISCHES) แห่งเมือง

ชงิเต่าจ ากัด ดว้ยเงินทุน 400,000 มาร์ค เมื่อ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1903 ใชเ้ทคโนโลยีการหมักบ่ม

และวัตถุดบิจากประเทศเยอรมัน ในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บยกย่องใหเ้ป็นเบยีร์แห่  งชาติยีห่อ้เดียวของ

จีน และเป็นตน้แบบของอุตสาหกรรมนี้ ในปี ค.ศ.1993 ไดเ้ปลี่ยนชือ่เป็น บริษัทเบยีร์ชิงเตา่จ ากัด 

และเขา้สูต่ลาดทุนเป็นครั้งแรก เมื่อจีนเขา้ร่วมเป็นสมาชกิขององค์การการคา้โลก เบยีร์ชงิเตา่ก็ได ้

ใชโ้อกาสน้ีเป็นพันธมิตร กับ อันเฮาเซอร์บชุ ผูผ้ลิตเบียร์บัดไวเซอร์ จากสหรัฐฯ ใหท้่านชมกรรมวิธี

การหมัก โรงบม่ สายพานการผลติ พรอ้มชมิเบยีร์รสชาตดิทีี่สดุของจีน 

ค ่า             รับประทานอาหารค ่าที่ภัตตาคาร 

  พักที่ GLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว  

  27 Zhengyangzhong Road, Chengyang District Qingdao Tel: (86) 532-5865 8855 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีเ่จ็ด ชงิเต่า-สะพานจา้นเฉยีว-เขาปลาเล็ก-โบสถค์าทอลกิ-สวนซิน่หา้วซาน-สุวรรณภูม ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

  ชมสะพานจา้นเฉียว  ซึง่สรา้งในสมัยจักรพรรดิ กวงส ูราชวงศ์ชงิ ราวปี ค.ศ.1819 ตัวสะพาน

ยาว 440 เมตร กวา้ง 8 เมตร ยืน่ลงไปในทะเล ในสมัยโบราณเคยใชเ้ป็นที่ขนส่งสินคา้ทางทะเล 

สว่นปลายน้ันเป็นที่ตัง้ของศาลา ฮุ่ยหลัน ที่ออกแบบเป็นรูปเก๋งจีนทรงแปดเหลีย่ม ซึ่งถือเป็นจุดชม

วิวและสัญลักษณ์ที่โดดเดน่ของเมืองชงิเตา่  

  น าชมสวนบนเนิน “เขาปลาเล็ก” ที่มีบา้นตุก๊ตาจ าลองในยุคเยอรมันเขา้ครอง บนยอดขามี

ศาลาแปดเหลีย่ม สามารถชมวิวเมืองชงิเตา่ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

  น าท่านไปชมโบสถน์กิายโปแตสแตน้ท ์ และโบสถพ์ระแมม่าร ี (คาทอลคิ)   

  พาท่านไปเดินย่อยอาหารที่ "พีฉ่ายยว่น" ถนนอาหารที่มีชื่อเสยีงของชงิเต่า ลัดเลาะเขา้ไป
ตามตรอกซอกซอย จะมีแผงขายของช าร่วยและของที่ระลกึมากมาย ที่ดังที่ส ุดคอืแผงอาหารที่ปรุง

สดสด มีทั้งกุง้ ปลา หอย ป ูไก่ เนื้อ หมู ผักตา่งๆ แนะน าใหล้องหมึก ยา่งปรุงรส...เด็ดจริงๆ 

  น าท่านชม สวนธารณะซิน่หา้วซาน ตัง้อยูใจกลางเมืองชิงเตา่ สามารถมองเห็นวิวรอบ 360 

องศา มีตน้ไมส้เีขียวตัดกับน ้าทะเลสีฟ้าและสีครามของทอ้งฟ้า อิสระเดินชมวิวโดยรอบ สะทอ้นให ้

เห็นถึงประวัติความเป็นมาของการสือ่สารของภาพจิตรกรรมฝาผนัง มองไปทางตะวันตกเฉียงใต ้

มองเห็นของหอระฆัง โบสถ์คริสเตียน ดา้งทางตะวันออกเฉียงใต ้ใกลเ้กสท์เฮา้สใ์นระยะไกล เห็น

เขาปลาเล็ก หอคอยทีวีชงิเตา่ เป็นตน้  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

22.10 น.          เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่ SC 4079  

01.50 น. (เชา้มืดวันรุ่งขึน้) กลับถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิโดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราน ีร้วม คา่ต๋ัวเครื่องบนิไปกลับ (ต๋ัวกรุ๊ป) / คา่ที่พัก 2 ท่านตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทุกมื้อที่ระบใุนรายการ / 

คา่บัตรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / คา่วีซา่จีน 1,500.- / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึน้เครื่องท่านละ 1 

ชิน้ที่น ้าหนักไม่เกิน 23 กก. / ชดุภาษีต๋ัว (คา่ภาษีสนามบนิไทยTH TAX, คา่ภาษีสนามบนิจีน CN TAX  

อตัราน ีไ้ม่รวม  1. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวตา่งๆ เชน่ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร คา่เครื่องดืม่นอกรายการ เป็นตน้ 2. ค่าท า

เอกสารของผูถ้ือต่างดา้ว / คา่วีซา่ที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย / คา่น ้าหนักที่เกินพิกัด 3. ค่าทิป

ไกดท์อ้งถิ่น 60 หยวน / คา่ทิปคนรถทอ้งถิ่น 60 หยวน / คา่ทิปหัวหนา้ทัวร์ 60 หยวน 

หมายเหต ุ บริษัทฯมีสทิธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสทิธิ์

ที่จะเลือ่นการเดนิทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบาง

รายการ ไม่สามารถขอหักคา่บริการคืนได ้เพราะการช าระคา่ทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทไดท้ าประกัน

อุบัตเิหตุใหกั้บลกูคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / คา่บริการไม่รวมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก 

ณ.ที่จ่าย 3% 

ส ารองท ีน่ ัง่   มดัจ า 10,000 บาท * ส่วนท ีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20 วนั 

เงือ่นไขการยกเลกิ   ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วัน - หักคา่ใชจ่้ายส าหรับกรุ๊ปที่ตอ้งการันตมัีดจ ากับสายการบิน

หรือกรุ๊ปที่มีการการันตคี่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืน

เงินได/้ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน - 

เก็บคา่ใชจ่้าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บริการทั้งหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบนิ  และตัวแทนการท่องเที่ยวในตา่งประเทศซึง่

ไม่อาจรับผดิชอบ 

- ตอ่ความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคมุของเจา้หนา้ที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทั้งทางตรง 

หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรือเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืว่า 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข ท ีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

เอกสารวซี่ากรุป๊ทวัร ์ (อาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

ส าเนาหนังสือเดนิทาง หนา้ที่มีรูป ทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวา อย่างชัดเจน ถา้ถ่ายไม่ชัด-มืด-ด า-ซดีขาวเกินไป อาจใช ้

ไม่ได ้กรุณาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหม่คะ่  

หมายเหตุ การยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยื่นไดท้ี่หลายหน่วยงานในประเทศจีน ซึ่งกฎเกณฑ์การยื่น 

คา่ธรรมเนียม การใชเ้อกสารประกอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางประการโดย

ไม่ทราบลว่งหนา้ หรืออาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชัน้ชดิ จึงแจง้มาเพื่อทราบ 

ทา่นท ีถ่อืบตัร APEX 

- ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถึงสทิธิการเขา้-ออกประเทศจีนโดยไม่มีวีซา่ กับองคก์รฯ ที่ออก

บัตรนี้ใหกั้บท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถ้ือเอกสารนี้ 

- ท่านที่ถือบัตร APEX จะตอ้งระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ใหส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถึงว่า 

 



1. สายการบนิอาจจะไม่ใหท้่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 

2. ดา่นตรวจคนเขา้เมือง อาจจะไม่อนุญาตใหท้่านผา่นเขา้-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัว

จริง 

3. หากบัตรสญูหาย ท่านอาจจะไม่ไดเ้ดนิทางตอ่หรือกลับกับคณะทัวร์ และอาจจะตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจีน อยา่ง

นอ้ย 1-2 อาทิตย ์ 

4. หากบัตรสญูหาย ท่านจะตอ้งจ่ายเงินคา่ซือ้ต๋ัวเครื่องบนิใบใหม่ และจ่ายคา่ที่พัก คา่อาหาร คา่ยานพาหนะ ฯลฯ 

ในขณะที่ท่านอยูต่อ่ เพื่อท าเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอท าวีซา่ใหม่ดว้ยตนเอง 

5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เชน่ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย 

ฯลฯ ไม่รับ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังน้ันหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือสง่บัตร APEX ตดิ

มากับเอกสารใดๆ และมีการสญูหายเกิดขึน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน้  

 

สรุปแผนความคุม้ครองประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 
ส าหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเท ีย่วขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  

 

ความคุม้ครอง (COVERAGE)  
เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ่ 70 ปีขึน้ไป รับความคุม้ครอง 50% ของทุนประกัน  

ทุนประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกันอุบัตเิหตสุว่นบุคคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 

2. คา่รักษาพยาบาล เน่ืองจากอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 

3. คา่ใชจ่้ายการเคลือ่นยา้ย เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพ
กลบัประเทศ (เน่ืองจากอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง) (Emergency Accident 
Evacuation and Repatriation of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บุคคลภายนอกอันเน่ืองมาจากอุบัตเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไม่คุม้ครอง กรณีที่เสยีชวีิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลื่อน, 

ไสต้ิ่ง, อาการที่เกี่ยวขอ้งกับการติดยา, โรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การ

ฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร , การ

บาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสูงสุด ตอ่อุบัตเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครั้งไม่เกิน สีส่บิลา้นบาท....เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

คา่รกัษาพยาบาล  – รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ใน

ระหว่างระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลที่ระบุขา้งตน้มิใชก่รมธรรม์ประกันภัย แตเ่ป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้

เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส ์คณุสมชาย ประทุมสวุรรณ ที่

โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 

* แผนการประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง ดังกล่าวเป็นแผนพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความ

ประสงคข์องบริษัทหลักที่เป็นผูบ้ริหารและจัดการการเดนิทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส ์

* หากท่านมีความประสงค์ตอ้งการความคุม้ครองเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯไดท้ าประกันไว ้ เช่น ตอ้งการเพิ่มความ

คุม้ครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิ่มประกันเที่ยวบนิล่าชา้ หรือขยายวงเงินความคุม้ครองใหสู้งขึ้น ฯลฯ ท่าน

สามารถตดิตอ่ขอทราบรายละเอียดหรือซื้อประกันและช าระคา่เบีย้ประกันเพิ่มเองไดโ้ดยตดิต่อที่ คุณสมชาย ประทุม

สวุรรณ ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส ์โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซือ้กรมธรรม์จาก

บริษัทหรือตัวแทนประกันภัยอื่นๆที่ท่านรูจั้กและพอใจ 


