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จุดเดน่ 

- ไมย่อ้นทาง บนิเขา้ทางชงิเตา่
- บรกิารพเิศษ เสรฟิอาหารรอ้น
- เยอืนภจูักรพรรด ิ"ไทซ่าน
- ชมพพิธิภณัฑม์า้ศกึ “
- ชมพพิธิภณัฑไ์วนจ์างหยู
- ชงิเตา่ ววิรอบเกาะบนยอดเขา
- บรกิารนําดมื วันละ 1 
- ไมล่งรา้นชอ้ปปิง 
- ชมดอกไมห้ลากหลาย บาน

 

วนัเดนิทาง 

10 – 16 เม.ย. 2562 

14 – 20 พ.ค. 2562 

เด็กใชเ้ตยีง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคารวม คา่วซีา่จนี 1,500 บาท
อบุัตเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม์
หมายเหต ุ
1. รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 
หยวนตลอดทรปิตอ่ทา่น) 
3. อาจมกีารปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่
กระชนัชดิ ทา่นใดทตีอ้งออกตวัภายใน
กอ่นทกุครัง 

เข้าชิงเตา่//ออกจีหนาน) 

 

าทางชงิเตา่//บนิออกจหีนาน   
เสรฟิอาหารรอ้น บนเครอืงทกุทนัีง  

ไทซ่าน" โดยกระเชา้ลอยฟ้า  
“จอืป๋อ” 

ไวนจ์างหย ูเรยีนรูว้ัฒนธรรมไวน ์ชมิไวน ์2 ชนิ
ชงิเตา่ ววิรอบเกาะบนยอดเขา โบสถค์าทอลคิ 

1 ขวดทกุวันท่องเทยีว 

หลากหลาย บานชว่งเดอืนเมษา  

ราคา พกัเดยีว เพมิ 

32,900.- 6,500.- 

30,900.- 6,500.- 

เด็กใชเ้ตยีง / ไมใ่ชเ้ตยีงราคาเทา่ผูใ้หญ ่

บาท+คา่ตัวเครอืงบนิ(กรุ๊ป) -ภาษีสนามบนิไทย+จนี
เงอืนไขตามกรมธรรม)์   

รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
าบรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ และคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์

อาจมกีารปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลา
ทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ที

   2 

ชนดิ 

วซีา่เดยีว 

รวม 

รวม 

 

จนี +รวมประกัน

รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
และคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์(รวม 250 

วงหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลา
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ที
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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 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สวุรรณภมูนิดัพบ 

23.30 น. นัดพบพรอ้มกนัทสีวุรรณภมู ิเกาะ G เคานเ์ตอรส์ายการบนิ SHANDONG AIRLINES โดยม ี
 เจา้หนา้ทีของบริษัทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิใหก้ับท่าน *จอดรถส่ง
ผูโ้ดยสารทปีระต ู4-5 

วนัทสีอง สวุรรณภมู-ิชงิเตา่-ปาตา้กวน-สวนจงซาน-จตัรุสั54-พพิธิภณัฑเ์บยีรช์งิเตา่-ถนนไท่
  ตง 

02.25 น. เหริฟ้าสูส่นามบนิชงิเตา่ โดยเทยีวบนิท ีเทยีวบนิท ีSC4080 

07.55 น. เดนิทางถงึเมอืงชงิเต่า ทมีสีมญาไขมุ่กแห่งทะเลเหลอืง ชงิเต่า ตังอยู่ทางดา้นทศิตะวันออกเฉียงใต ้
ของมณฑลซานตง (Shandong Sheng) เป็นเมอืงทใีหญ่รองลงมาจากซหีนาน มคีวามสําคัญคอื เป็น
เมอืงทา่ยทุธศาสตร ์มรีายไดเ้ศรษฐกจิของประชากร เป็นอนัดับ 1 ของมณฑล ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืง   

 อาหารเชา้แบบปิกนกิเบาๆ  นําท่านชม ปาตา้กวน ถนนแปดสาย อยูใ่นเขตหุยเฉวยีน จุดชมววิที

สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตลย์โุรปไดอ้ย่างหลากหลาย เนืองจากเคยเป็นทอียู่อาศัยของชาว
เยอรมนัมากอ่น เมอืครังทชีงิเต่าถูกยดึเป็นอาณานคิม นอกจากชาวเยอรมันทเีขา้มาอยูอ่าศัยแลว้ ยังมี
ชาวรัสเซยี อังกฤษ ฝรังเศส และชาวเดนมารก์ จงึทําใหพ้นืทสีว่นมากเต็มไปดว้ยอาคาร สงิกอ่สรา้งตาม
แบบฉบับยโุรป สําหรับทมีาของชอืถนนแปดสายนันมาจากบรเิวณนีมถีนนแปดสายตัดผ่านกัน ปาตา้ก
วนยงัเป็นสถานทสีดุแสนโรแมนตกิ ทคีูรั่กหลายคูเ่ลอืกมาถา่ยภาพแตง่งาน  

 นําท่านเดนิทางสู่สวนจงซาน ซงึตังอยู่ทางทศิตะวันออกของภูเขาไท่ผงิ สวนจงซานนันนับเป็น

สวนสาธารณะทเีก่าแก่ทสีุดในชงิเต่า สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1901 ชอืสวนจงซานนันถูกตังขนึในปี ค.ศ. 
1929 โดย ดร.ซุนยักเซน สวนแห่งนีมพีนืทถีงึ 185 เอเค่อร ์มตีน้ไมม้ากกว่าหนงึแสนตน้ มพัีนธุ์ไม ้
มากกวา่ 360 สายพันธุ ์นําทา่นชมดอกเชอรบีอสซมั หรอืดอกซากรุะ SAKURA SAKURA SAKURA 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร  

 ชมสถานทีต่างๆในตัวเมอืง เชน่ “จตัุรสัอูซ่อื” (จัตุรัส 54) สัญลักษณ์เมอืงชงิเต่า สรา้งขนึเพอื

เรยีกรอ้งเมอืงชงิเตา่คนืจากญปีุ่ นในวันท ี4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919 

 เยยีมชมโรงงานเบยีรช์งิเตา่ เบยีรย์หีอ้เกา่แก่ของจนีทมีอีายกุว่า 100 ปี เป็นของพ่อคา้ชาวเมอืง

เบยีรร์ว่มกบัพอ่คา้องักฤษ กอ่ตงับรษัิทเบยีรเ์ยอรมนันสิเชส (GERMANISCHES) แหง่เมอืงชงิเต่าจํากัด 
ดว้ยเงนิทุน 400,000 มารค์ เมอื 15 สงิหาคม ค.ศ. 1903 ใชเ้ทคโนโลยกีารหมักบม่และวัตถุดบิจาก
ประเทศเยอรมนั ในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นเบยีรแ์ห ่ งชาตยิหีอ้เดยีวของจนี และเป็นตน้แบบ
ของอตุสาหกรรมนี ในปี ค.ศ.1993 ไดเ้ปลยีนชอืเป็น บรษัิทเบยีรช์งิเต่าจํากัด และเขา้สูต่ลาดทุนเป็น
ครงัแรก เมอืจนีเขา้รว่มเป็นสมาชกิขององคก์ารการคา้โลก เบยีรช์งิเตา่ก็ไดใ้ชโ้อกาสนเีป็นพันธมติร กับ 
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อันเฮาเซอรบ์ุช ผูผ้ลติเบยีรบ์ัดไวเซอร ์จากสหรัฐฯ ใหท้่านชมกรรมวธิกีารหมัก โรงบ่ม สายพานการ
ผลติ พรอ้มชมิเบยีรร์สชาตดิทีสีดุของจนี 

  นําทา่น ชอ้ปปิงถนนไทต่ง เป็นแหลง้ชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงทสีดุในชงิเตา่ มเีสอืผา้ รา้นอาหารมากมาย
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืและชมบนถนนเสน้น ีอสิระอาหารเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา อสิระอาหารเย็น 

  พักท ีGLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว  
 

วนัทสีาม ชงิเตา่-สะพานจา้นเฉยีว-โบสถค์าทอลกิ-จวนผูว้า่-เยยีนไถ-พพิธิภณัฑไ์วทจ์างหย-ู 
  พพิธิภณัฑน์าฬกิา 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  นําท่านชมสะพานจ้านเฉียว ซึงสรา้งในสมัย

จักรพรรด ิกวงสู ราชวงศ์ชงิ ราวปี ค.ศ.1819 ตัว
สะพานยาว 440 เมตร กวา้ง 8 เมตร ยนืลงไปในทะเล 
ในสมัยโบราณเคยใชเ้ป็นทขีนส่งสนิคา้ทางทะเล สว่น
ปลายนันเป็นทตีังของศาลา ฮุย่หลัน ทอีอกแบบเป็นรูป
เก๋งจีนทรงแปดเหลียม ซึงถือ เ ป็นจุดชมวิวและ
สัญลักษณ์ทีโดดเด่นของเมืองชงิเต่า ใกลจ้ตัุรสั
กลางเมอืงท่านจะไดเ้ห็นการเลน่ว่าวตวัใหญ่
หลากสสีนั ถา้ท่านถูกใจเลอืกซอืว่าวตวัใหญ่
กลบัไปลอ้ลมเลน่ทชีายทะเลหรอืทสีนามหลวงซกัตวั 

  นําทา่นไปชมดา้นนอกของ โบสถ ์St. Michael’s Catholic Church … โบสถโ์รมนัคาทอลคิเกา่
บนยอดเนนิเล็กๆ 

  นําท่านชมจวนผูว้่าราชการจังหวัด Jiaolong เป็นทีอยู่อาศัยอย่างเป็นทางการ หรือทีเรียกว่า 

Qingdao, Germany Governor House, Guest House, Advocacy Building อยูใ่นตัวเมอืงชงิเตา่ เขต
หลงซาน อาคารทังหมดสรา้งอยูบ่นเชงิเขา,ตดิทะเลภเูขา อาคารงดงาม สไตลส์ถาปัตยกรรมของยคุวลิ
เลยีมเยอรมัน ร่วมสมัย ผสมผสานกันอยา่งลงตัว ขององคป์ระกอบตกแต่งสไตลย์โุรปหลายแบบเป็น
รูปแบบ บตูกิทหีาดูไดย้าก การกอ่สรา้งเดมิของเยอรมนีถูกเชา่ทอียูอ่าศัยของผูว้่าราชการชงิเต่า ผูว้่า
ราชการจังหวัดอาศัยและทํางานอยู่บนชันทีสาม ในขณะทหีอ้งนอนอยู่บนชันทีส ีการตกแต่งภายใน
หรูหราสง่างาม ตกแต่งดว้ยเฟอร์นเิจอรส์มัยราชวงศช์งิ (ค.ศ. 1644-1911) เตาผงิ นาฬกิา โคมไฟ

นําเขา้จากเยอรมนี ** สงิทลํีาคา่อกีอย่างคอืชอ่โคมไฟระยา้นําหนัก 1,000 กโิลกรัม 
(2,200 ปอนด์) ซงึมีเพียง 2 อันในโลก คืออยู่ทีเยอรมันและอยู่ทีชงิเต่า **

นอกจากนยีังมหีอ้งพักทปีระธานเหมาเคยอาศัยและทํางาน เกสตเ์ฮาสน์เีคยรับรองผูนํ้าประเทศ 
และผูม้ีชอืเสียงหลายยุคหลายสมัย เช่น ผูนํ้าเวียดนามโฮจิมนิห์ ผูนํ้าแอลเบเนีย Shehu 
รัฐมนตรวีา่การของออสเตรเลยี กษัตรยิส์หีนุ และแขกวไีอพอีนื ๆ 

  



CH-SC7D / WOW!!SHANDONG 7วนั (เข้าชิงเตา่//ออกจีหนาน)   5 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

 แลว้นําทา่นเดนิทางสูเ่ยยีนไถ เมอืงเศรษฐกจิระดับประเทศ ตังอยูใ่นมณฑลซานตง เป็นแหล่งประมง
ทะเล เมอืงรสีอรท์ตากอากาศของคนรวยๆ เยยีนไถมปีระชากรในเขตเมอืงกวา่ 5 แสนคน 

  นําชมเมืองเยียนไถ เยียนไถแปลว่าเนินควัน มีชือเก่าว่า “ชีฟู”  ในศตวรรษที 18 และ 19 
 ชาวตา่ง ชาตติบเทา้เขา้มาหาผลประโยชนใ์นชฟี ูเรมิตังแต่ญปีุ่ นมกีองเรอืเขา้มาโจมตจีนี หลังสงคราม
 ฝินในปี ค.ศ. 1862 จนีเปิดเมอืงท่าชฟีใูหก้บัองักฤษตามสนธสิญัญา Treaty Ports หมูบ่า้นชฟีจูงึไดรั้บ
 อทิธพิลจาก “ฝรัง” จากนันเยอรมันเขา้มาคา้ขายในปลายศตวรรษที 19 หลังสงครามโลกครังที 1 
 อเมรกิานําเรอืรบแล่นเขา้มาในอา่วโป๋วไห่ ญปีุ่ นและรัสเซยีก็นําเรอืมาทอดสมอในบรเิวณนเีชน่กัน ใน
 อดตีเยยีนไถจงึมสีโมสรชาวเรอื ทมีเีหลา่ทหารเรอื กลาส ีลกูเรอืตา่งชาตเิขา้มาหาความสขุสําราญ ดมื
 เหลา้เคลา้นาร ีแต่ปัจจุบันกลนิอายของการตดิต่อกับต่างชาตอิยา่งโชกโชน ไมไ่ดม้รี่องรอยปรากฏให ้
 เห็นในเยยีนไถ ของด ีOTOP ทเีป็นจดุขายของเยยีนไถ 10 อยา่งคอื ทองคํา..แอปเปิล..ลกูแพร.์.ถวั
 ลสิง..เชอรร์.ี.ลูกหนาม..เป๋าฮอื..วุน้เสน้..เตา้หู.้.หนิ นําท่านสูถ่นิไฮโซเยยีนไถซาน ผ่านชมบา้นและ
 คฤหาสนส์ไตลย์โุรปทปีลกูสรา้งอยา่งสวยงาม 

  เยยีนไถเป็นแหล่งกําเนดิของนาฬกิาททีันสมัยของประเทศจนี นําท่านชม “พพิธิภณัฑน์าฬกิา” 
พพิธิภัณฑ์แห่งนี ไดรั้บการจัดตังขนึร่วมกัน โดยสมาคม Horology ประเทศจีน สมาคมนาฬกิา 
 อปุกรณ์จับเวลา บรษัิทนาฬกิา Beijixing และ บรษัิทนาฬกิา อนืๆ จนีเป็นประเทศแรกในโลกทมีกีาร
คดิคน้และใชก้ารจับเวลาและยงัเป็นผูผ้ลตินาฬกิารายใหญอ่กีดว้ย ภายในพพิธิภณัฑจ์ะมกีารจัดแสดงผู ้
จับเวลาแบบโบราณ, ชดุนาฬกิาสมยัโบราณ และนาฬกิาทมีคีา่ต่างๆ  

  เขา้ชมพิพธิภณัฑโ์รงงานผลติไวนจ์างยู ่
CHANGYU เป็นโรงงาน ผลติไวน์ขนาดใหญ่อันดับ 
4 ของโลก และครองตลาดจนีถงึ30 % นอกจากนยีัง
มสีวนองุ่นเป็นของตนเอง ปัจจุบันไวน์ CHANGYU 
มีโรงงานตังอยู่หลายมณฑล และมีสวนองุ่นอยู่
ประมาณ 4-5 แห่ง ชมโรงงานผลติไวน  ์ชมหอ้ง
หมัก โรงบม่ไวน์ เชญิชมิ WINE TESTING ไวน์ 2 
ชนดิ และเลอืกซอืไวนม์ชีอืของจนี 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักทเียยีนไถ ทพีัก BEST WESTERN PREMIER HOTEL YANTAI หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัทสี ี  เยยีนไถ-เผงิไหล-เผงิไหลเกอ๋-จอืป๋อ-พพิธิภณัฑม์า้ศกึ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  แลว้เดนิทางสูเ่ผงิไหล (3 ชวัโมง)  นําทา่นสูเ่ผงิไหล 
  เกอ๋วัดลัทธเิตา๋ สรา้งราว 1,500 ปี (ค.ศ. 1061) ในสมยั 
  ราชวงศซ์อ้ง ภายในเผงิไหลเกอ๋มวีหิารอยูห่ลายแหง่ 
  เชน่ วหิารเจา้แมท่ับทมิ  วหิารแปดเซยีนวหิารพระพทุธเจา้ 
  รวมถงึป้อมปราการทสีรา้งไวป้้องกนัขา้ศกึรกุรานทางทะเล 
  นําชมทมีาของตํานาน“แปดเซยีนขา้มสมทุร” พรอ้มชมววิ
  ทวิทัศนท์สีวยงาม 

 ใครคอืแปดเซยีน  ทมีาขอ้มลู www.thaicine.org/board/index.php?topic=4878.0 

 ๑. ทกิว๋ยล ี(李鐵拐) เซยีนรปูรา่งเป็นชายหวัลา้นขาเป๋ถอืไมเ้ทา้แขวนนําเตา้ เป็นเทพเจา้แหง่ยาและ
การรักษาโรคภยั 
๒. ฮนัจงหล ี(鐘离權) เซยีนรปูรา่งเป็นชายตัวอว้น ดใูจดยีมิแยม้ อารมณ์ด ีถอืพดั เป็นเทพเจา้แหง่
โชคลาภ 
๓. ลติง้ปิน (呂洞賓) เซยีนเป็นชายหนุ่มเป็นจอมยทุธ ์มกีระบเีป็นอาวธุประจํากาย เป็นเทพเจา้แหง่
การรักษาโรคและการตัดผม 
๔. เหอเซยีนก ู(何仙姑) เซยีนเป็นหญงิงาม ถอืดอกบวั เป็นเทพเจา้แหง่ความดงีาม และความ
ซอืสตัย ์
๕. จางกวัเหลา่ (張果老) เซยีนเป็นคนชราขลีาเป็นพาหนะ เป็นเทพเจา้แหง่ความมนัคงอายยุนื
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สขุภาพด ี
๖. เฉากวัจวิ (曹國舅) เซยีนแตง่กายในชดุขนุนาง เป็นเทพผูบ้นัดาลยศถาบรรดาศักด ิ
๗. หลนัไฉเหอ (藍采和) เซยีนเป็นชายหนุ่มอารมณ์ด ีถอืตระกรา้ดอกไม ้เป็นเทพเจา้แหง่มวล
บปุผาชาตคิวามอดุมสมบรูณ ์
๘. หนัเซยีงจอื (韓湘子) เซยีนเป็นชายหนุ่มเป่าขลุย่ เป็นเทพเจา้แหง่การพยากรณ ์และการดนตร ี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

    หลังอาหารนําท่านเดนิทางไปยังเมอืงจอืป๋อ ทมีปีระวัตศิาสตรช์อืกอ้งยอ้นยคุ 3 สมัย “ซโีจวตอน
ตน้” “ชนุชวิ” “จา้นกวั” นําท่านไปชมพพิธิภณัฑร์ถมา้ศกึ ทสีสุานนีไดขุ้ดพบซากมา้ศกึทถีูกฝังทัง
เป็น 225 ตัว แต่เมอืสํารวจพนืททีังหมดของสุสานจงึพบว่ามคีวามเป็นไปไดสุ้สานนจีะฝังมา้ศกึไวถ้งึ 
600 ตัว สันนฐิานว่าสสุานนเีป็นสว่นหนงึของสสุานเจา้เมอืง ทแีสดงความเขม้แข็งของกองทัพมา้ของ
กก๊ฉี ทมีรีถมา้ศกึถงึ 1,000 คัน (นําทา่นชมสสุานมา้ศกึเฉพาะบางสว่นทเีปิดใหเ้ขา้) 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

  พักท ีZIBO RAMADA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัทหีา้ จอืป๋อ-ไทอ่นั-ไทซ่าน(รวมกระเชา้ขนึลง)- 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  หลังอาหารนําท่านเดนิทางสูเ่ชงิเขาไท่ซาน(2 ชวัโมง)   เทยีวชมเขาภูไทซ่าน泰山 (ราคารวม

  คา่กระเชา้ขนึ-ลง)คอืภเูขาทมีคีวามสําคัญทังทางดา้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม ตังอยูท่างตอน 

  เหนอืของเขตเมอืงไทอ่าน มณฑลซานตง ประเทศจนี ยอดสงูสดุคอื ยอดจักรพรรดหิยก玉皇頂 ม ี

  ความสูง 1532.7 เมตร (5028.5 ฟตุ) ไท่ซานสงูชนัสง่างาม มชีอืเสยีงว่า“ภเูขาอันดับหนงึ ของภเูขา
  เซยีนในลัทธเิตา๋ทเีลอืงชอื 5 แหง่ของจนี” และ “ภเูขาอนัดับหนงึของโลก” ภเูขาไทซ่าน เป็นศนูย ์
  กลางของศาสนจักรมานานกวา่ 2,000 ปี เป็นสญัลักษณแ์หง่ความยงิใหญข่องชนชาตจินี เป็นภเูขา 
  ศักดสิทิธ ิถอืเป็นเทพเจา้องคห์นงึ จงึถกูใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับการจัดพธิบีวงสรวงฟ้าดนิในรัชสมยัตา่งๆ
  ของประวัตศิาสตรจ์นี เพอืประกาศความเป็นมหาราชของฮอ่งเต ้เชน่ สมัยจักรพรรดฉินิซ ีฮนัอูต่ ีถังไท่
  จง ซง่ไทจู่ ่มาจนถงึสมยัราชวงศห์มงิและชงิ บนภเูขาไทซ่านมหีนิผาตังเรยีงรายจํานวนมาก ในฤด ู
  หนาวภเูขาจะถกูปกคลมุดว้ยนําแข็งและหมิะ สว่น ในฤดใูบไมผ้ล ิฤดรูอ้นและฤดใูบไมร้ว่งจะ ปกคลมุ 
  ดว้ย ผนืป่าเขยีวขจ ีกวจีนีสมยัโบราณหลายท่านไดเ้คยมาจารกึบทกลอนมากมายไวท้ภีเูขาแห่งน ีจนมี
  ผูข้นานนามใหภ้เูขาไทซ่านเป็นพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตร ์องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหภ้เูขาไทซ่าน
  เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987  

  ชว่งเดอืนเมษายน ทา่นจะเห็นดอกแมกโนเลยี บานสะพรงับนเขาไทซ่าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

 บา่ยๆ นําทา่นลงเขาโดยกระเชา้ เดนิทางสูไ่ทอ่นั  

เย็น  รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

  พักท ีGARLAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาวจนี 
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วนัทหีก 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 ิหลักจรยิธรรมเป็นหัวใจสําคัญในคําสอนของขงจือ 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  

 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(รวมรถแบตเตอร)ี 

 แลว้นําท่านเดนิทางกลับไทอ่นั  

  พักท ีGARLAND HOTEL หรอื LUXURY BLUE HORIZON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาวจนี 

วนัทเีจ็ด ไทอ่นั-จหีนาน-ทะเลสาบตา้หมงิห-ูจตัรุสัเฉวยีนเฉงิ-บอ่นําพเุสอืดาํ-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดนิสู่จีหนาน จหีนานเป็นเมอืงเอกของมณฑลซานตง ถนิของคนดังระดับโลก เชน่ ปราชญ์
ขงจอื และซนุจอื เจา้ตําหรับพชิยัสงครามซนุหวู ่จหีนานมปีระชากรประมาณ 1.6 ลา้นคน มสีะพานขา้ม
แมนํ่าทใีหญท่สีดุในเอเซยี เป็นถนิกําเนดิของนางเจยีงซงิ ภรรยาของเหมาเจ๋อตุง ผูเ้ขยา่แผ่นดนิจนีจน
สะเทอืนในยคุปฏวิัตวิัฒนธรรม ทเีมอืงจหีนานมนํีาพธุรรมชาต ิ733 แห่งกระจายอยูใ่นตัวเมอืง จนไดร้ับ
สมญาวา่ "เมอืงแหง่นําพอุนัดับหนงึในใตห้ลา้" 

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

 ถนนชูสุ๋ย่ เป็นพนืททีตีังอยูร่ะหวา่งทะเลสาบขนาดใหญ่ เป็นถนนโบราณทมีวีัฒนธรรมยาวนานเรยีก
ไดว้่าเป็นศูนยก์ลางทางวัฒนธรรมของจหีนานก็ว่าได ้ทังสองขา้งทางมรีา้นคา้ รา้นอาหารมากมาย มี
คลองขนาดเล็ก เหมาะสําหรับการมาพักผอ่นอยา่งเต็มท ี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร  

  นําท่านชม จตัรุสัเฉวยีนเฉงิ จัตุรัสใจกลางเมอืง รูปทรงสเีหลยีมผนืผา้ มเีนือท ี 167,000 ตาราง
เมตร ดา้นเหนือตดิทะเลสาบตา้หมงิหู ดา้นใตต้ดิเขาพันพระ ดา้นตะวันตกตดิบ่อนําเป้าทูฉวน ดา้น
ตะวันออกตดิศาลาปลดแอกประชาชน ภายในประกอบดว้ย สถานทพีักผ่อนหยอ่นใจ สวนเด็กเล่น สวน
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ดอกไมส้ฤีดู นําพุดอกบัว และทรีะเบยีงวัฒนธรรมจะไดเ้ห็น 12 ผูย้งิใหญ่แห่งประวัตศิาสตรจ์นี ทเีป็น
ชาวซานตง อาท ิขงเบง้ ซนุว ูฯลฯ ยนืตระหงา่นใหช้มอกีดว้ย 

  นําท่านไปชมบ่อนําพุ เฮยหู่เฉวยีน (นําพุเสอืดํา) ถอืเป็นบอ่นําพุ 1 ในจํานวน 72 บ่อของเมอืงจี
หนาน ทไีดช้อืว่า นําพุเสอืดํา เนืองจากเวลานําพุทพี่นออกมาจะมเีสยีงดังกอ้งเหมอืนเสอืคําราม ที
เมอืงจหีนานมนํีาพุธรรมชาต ิ733 แห่งกระจายอยูใ่นตัวเมอืง จนไดรั้บสมญาว่า "เมอืงแห่งนําพุอันดับ
หนงึในใตห้ลา้"แลว้เดนิทางสูเ่มอืงไท่อัน  

17.30 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

21.40 น.        เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีSC4075 

01.40 น. (เชา้มดืวันรุง่ขนึ) กลับถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

########################################## 

อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ / คา่
บัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ / ค่าวซีา่จนี 1,500.- / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืงท่านละ 1 ชนิที
นําหนักไมเ่กนิ 23 กก. / ชดุภาษีตัว (คา่ภาษีสนามบนิไทยTH TAX, คา่ภาษีสนามบนิจนี CN TAX 

อตัรานไีมร่วม  1. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวต่างๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร ค่าเครอืงดมืนอกรายการ เป็นตน้ 2. ค่าทํา
เอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / ค่านําหนักทเีกนิพกิัด 3. ค่าทปิไกด์
ทอ้งถนิ / คา่ทปิคนรถทอ้งถนิ / คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์(รวม 250 หยวนตอ่ทรปิ) 

หมายเหตุ บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ / การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุใหก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

สํารองทนีงั มดัจํา 10,000 บาท * สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วนั 

เงอืนไขการยกเลกิ   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน - หักคา่ใชจ้า่ยสําหรับกรุ๊ปทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอื
กรุ๊ปทมีกีารการันตคี่ามัดจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได/้ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 
75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทยีว  สายการบนิ  และตวัแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึไม่
อาจรับผดิชอบ 

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

- ต่อการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้หรือออกเมอืง อันเนืองมาจากมีสงิผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

ทา่นทถีอืบตัร APEX 

- ทา่นทถีอืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีโดยไมม่วีซีา่ กับองคก์รฯ ทอีอกบตัรนี
ใหก้บัทา่น เพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารน ี

- ทา่นทถีอืบตัร APEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 
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1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 
2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืง หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 
3. หากบตัรสญูหาย ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่หรอืกลับกบัคณะทวัร ์และอาจจะตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนี อยา่งนอ้ย 
1-2 อาทติย ์ 
4. หากบตัรสญูหาย ทา่นจะตอ้งจา่ยเงนิคา่ซอืตัวเครอืงบนิใบใหม ่และจา่ยคา่ทพีัก 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. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม 

3. รปูถา่ยหนา้ตรงรปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6เดอืน 2ใบและตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอรห์รอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์

    พนืหลังสขีาว, เสอืหา้มใสส่ขีาว, ตอ้งไมใ่สป่ระดบั, ตอ้งเห็นใบห,ู ตอ้งเปิดหนา้ผาก  

4. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน กอ่นการสง่
เอกสารยนืวซีา่ 

5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา 
 - กรณเีด็กอายตํุากวา่18ปีบรบิรูณต์อ้งแนบสตูบิตัรตัวถา่ยเอกสาร 
 - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิามารดาตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษาสถานททํีางานตําแหน่งงานทอียูปั่จจบุนัทอียูท่ทํีางานญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉุีกเฉนิ
หมายเลขโทรศัพทบ์า้นททํีางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ
การออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวรอ์ยา่งนอ้ย
15วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหมก่ารเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสารเป็นเอกสทิธขิองสถานทตูและบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ 

11. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเองเนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ไมท่ราบกฎกตกิาการยกเวน้วซีา่ในราย 
ละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดหีากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทางทา่นอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์

12.กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
 - ทางบรษัิทฯสามารถขอวซีา่ใหไ้ดเ้ฉพาะชาวตา่งชาตทิทํีางานในประเทศไทยและมใีบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทา่นัน 
 -  หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทยผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

 - กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเองเนอืง 
จากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธ ไมรั่บเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณีดังนคีอื 

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

 


