
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กําหนดการเดินทาง  

วันแรก           (1)       กรงุเทพฯ  

23.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น 4  
สายการบินซานตงแอรไลน โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ
และเอกสารใหกับทาน  

วันท่ีสอง           (2)       กรงุเทพฯ– เมืองจ่ีหนาน – บอนํ้าพุเปากูเฉียน – วัดเซียนฝอ – ทะเลสาบตาหมงิหู     

02.25 น. โดยสายการบินซานตงแอรไลน  เที่ยวบนิที่  SC4076 บินตรงสู เมืองจี่หนาน 
07.50 น. เดินทางถึงเมืองจี่หนาน มณฑลซานตง มณฑลซานตง 山东 Shandong เปนดินแดนโบราณ เคยเปน

ที่ตั้งของหลูกวอ 鲁国 และฉีกวอ 齐国 สมัยชุนชวิ-จานกวอ เม่ือกวา 2,500 ปกอน ต้ังอยูคอนไปทาง
เหนือดานตะวันออกของจนี ดานตะวันออกจดชายทะเลปอไหและทะเลหวางไห (เหลือง) เปนมณฑลปลาย
สุดของมาตุธารหวงเหอ ไหลลงสูทะเล มีขนาดพ้ืนที่ 150,000 ตร.กม. แตมีประชากรอาศัยหนาแนนกวา 90 



ลานคน ฤดูกาลที่พวกเรามาเยือนตรงกับชวงที่พุทราสาล่ีอันข้ึนชือ่ที่สุดของซานตง และลอืเล่ืองที่สุดของจีน
กําลังสกุอรอยพอดี 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร  
จ่ีหนาน 济南 Jinan ไดรับสมญาวา “นครแหงนํ้าพ”ุ ดวยทาง
ธรณวีทิยาใตดินของจี่หนาน เปนชั้นหินปูนมีลําธารไหลใตดิน กลาว
ขานกันวา ในอดีตทกุชายคาบานเรือนในจีห่นานจะมีบอน้าํพุใส
สะอาดของตนเอง บอน้าํพุโบราณที่มีชือ่เสียงมี 72 บอ มีคํากลาว
ขานและบทกวีสําคัญที่เก่ียวเนือ่งกบับอน้าํพุทัง้ 72 นี้มากมาย  
ชม บอน้ําพุเปาทูเฉวียน 趵突泉 ถือเปนบอน้าํพุอนัดับ 1 ของ
ทั้งจาํนวน 72 บอ และจัดเปน 1 ใน 5 ของบอน้าํพุในใตหลาของชาว
จีน มีปริมาณการไหล ๑,๖๐๐ ลิตร/วนิาที โดยพุงออกมาสูงระดบั 
1.5 เมตร และมีเสียงพุงอันดัง จาํนวนหลายตาน้ํา ภายในทะเลสาบ
เปาทูเฉวียน ยังมีน้าํพอุืน่ ๆ ทีน่าสนใจอีกเชน เฮยหูเฉวียน (น้ําพุเสือ
ดํา) เจินจูเฉวียน (น้ําพุไขมุก) ฯลฯ 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานสู  วัดเซียนฝอซาน 千佛山 (พระสหัสพุทธ) เชื่อกันวาในสมัยโบราณพระเจาซุนต้ี เคยมาทาํไร

อยูบริเวณนี้ ในสมัยราชวงศสุย มีการแกะสลักพระพทุธรปูบนภูเขากันเปนจาํนวนมาก จึงเรียก ภูพระสหัส
พุทธ บนยอดเขาสูง ๒๘๕ เมตร สามารถมองเห็น ทะเลสาบตาหมงิหู 大明湖 สองแสงประกายงามดั่ง
กระจกเงา และ สายนํ้าหวงเหอไหลดุจเข็มขัดหยกอันงามงด 

 คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักโรงแรม济南银座佳悦 Inzone Garland Hotel Jina ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา 

 
วันท่ีสาม        (3)       เมืองจ่ีหนาน – ชีวฝู – ศาลเจาขงจื้อ – ไทอัน 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร  
โดยรถโคชปรบัอากาศ  เดินทางลงไปทางใต ยัง เมืองชีวฝู 曲阜 Qufu ( ใชเวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง ) ชวี
ฝู เปนบานเกิดของศาสดาผูย่ิงใหญที่สุดคนหนึ่งของชาวจีนและของโลก ผูมีนามวา ขงจว่ือ 孔 子

Confucius หรือ ขงจ๊ือทานมอีายุในป 551-479 กอนครสิตกาล สมัยยุคชนุชวิ ผูกอต้ังสํานกัปรัชญาหรูเจีย 
โดยมี   “หลุนหวี”่ 论语 เปนคัมภีรสอนส่ังสาธุชน มายาวนานกวา 2,500 ป กลาวกันวา คัมภรีหลนุหวี่คอื 



รากฐานแหงวัฒนธรรมและจติวญิญาณของลูกหลานชาวมังกรกวา1,300ลานคนนับเนือ่งแตอดีตมาจวบ
จนถึงปจจุบัน 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ชม ขงเมี่ยว 孔庙 ศาลเจาขงจว่ือ อนัยิ่งใหญตระการตา กวา
พระราชวงั โดยเฉพาะเสาหนิแกะสลักมังกรพันเสา 28ตน ดู
อลังการย่ิงใหญ   ขงฝู  孔府 บานขงจวื่อ อยูติดกับศาลเจา
ขงจวือ่ เดิมเปนทีว่าการอาํเภอชวีฝู ตอมา สมัยจักรพรรดิฮั่นหวูต้ี 
(ป 141 กอนคริสตกาล) ไดยกใหเปนอนุสรณสถานระลึกถึงขง
จวือ่  ภายในมีอาคารนอยใหญกวา 463 หลัง บรูณะตกแตงเปนดุจด่ังพระราชวัง  ขงหลิน 孔林 สุสานขง
จวื่อ อยูนอกเมอืงชวีฝูไปทางเหนอืเล็กนอย เปนที่ฝงสุสานของขงจวื่อ ตอมา ลูกหลานตระกูลขงไดพากันฝง 
ณ สุสานนี้มากมาย แตละยุคแตละสมัย ไดขยายพ้ืนทีอ่อกไปมากข้ึน ภายในเปนสวนปาปลูกตนไมนานา
ชนิดอายุต้ังแตนับพันปจนถึงหลายรอยป ที่ลกูหลานตระกูลขงนาํสายพันธุไมนานาชนิดมาปลูก จนเปนสวน
ปาปลูกทีร่มรืน่และโบราณที่สุดแหงหนึ่งของจนีและของโลก ขงเม่ียว – ขงฝู – ขงหลิน ข้ึนทะเบียนเปนมรดก
โลกทางดานวัฒนธรรมจากยูเนสโก ลําดับที่ 17 ของจีน เม่ือปค.ศ.1994   จากนั้นนาํทานเดินทางสู เมืองไท
อัน 泰安 Tai’an  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
พักโรงแรม泰安宝盛大酒店 Taishan Blossom Hotel ระดับ 5 ดาวหรอืเทยีบเทา 

 
วันท่ีสี่       (4)       ไทอัน – ภูเขาไทซาน – จือปอ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร  
เชาวันนี้ ข้ึนสู ภูเขาไทซาน 泰山 Taishan เปน 1 ใน 5 ภูศักด์ิสิทธ์ิแหงศาสนาเตา มีพ้ืนที่ 428 ตร.กม. 
ยอดสูงสุด 1545 ม. ถือเปน” ภูทางตะวันออก” หรอื “ตงเยว”  ที่เชือ่กันวา เปนทิศทางที่สุริยนัจนัทราขึ้น 
เปนที่เกิดแสงสวางและฤดกูาล จึงถือเปนภูเขาอันดับ 1 สรรเสรญิเปนระดับเอกมาแตโบราณกาล จักรพรรดิ
ทุกพระองคเม่ือข้ึนครองราชยหรือในยามยุคเรืองรองบานเมืองยูเย็นเปนสุข จะทรงข้ึนเขาไทซานมาประกอบ
พิธีราชาภิเษกหรือบวงสรวงเทพยดาฟาดิน  ทําใหมกีารสรางวัด สรางศาลา สกัดศิลาจารึกอกัขระ มาต้ังแต
ยุคราชวงศโจว 
 
 
 



 
 
 
 
 
 ชาวจีนมีความรักและศรัทธาในความยิ่งใหญตลอดกาลของไทซาน ภูมิทัศนมหัศจรรยของไทซานมีสี่อยาง 
คือ “สรุิยันเบิกฟา” “อาทิตยอัสดง” “มหานทีหวงเหอ” และ “เมฆาสมุทร” ไทซานไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกทางดานวฒันธรรมและธรรมชาติจากยูเนสโกชดุแรกของจีน ต้ังแตปค.ศ. 1987 (พรอมกําแพงเมือง
จีน/กูกง/ถํ้าโมเกา/แหลงอารยธรรมมนุษยปกก่ิง)  ลงจากภูเขาไทซาน ชมและสักการะสิง่ศักด์ิสิทธิ์ที ่ อาราม
ไตเมี่ยว岱庙 Daimiao อารามเตาอันศักดิ์สิทธ์ิและยิ่งใหญที่สุดทางภาคตะวนัออกของจีน 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้ เดินทางจากเมืองไทอัน ไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู เมืองจือปอ淄博 Zibo  
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร      

พักโรงแรม淄博华美达 Ramada Zibo Hotel ระดับ 5 ดาวหรอืเทยีบเทา 
 
วันท่ีหา    (5)    จือปอ – สุสานทหารมาศึก – พิพิธภัณฑรัฐฉี – เหวยฝาง – บานตะกูลหยาง – เอยีนไถ  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร  
ชม สุสานทหารมาศึกของฉีกวอสมยัราชวงศโจวตะวันออก   สมัยป 
540 กอนคริสตกาล อนัย่ิงใหญและนาต่ืนตา ซึ่งขุดคนพบซากมาศึก 225 
ตัว (จากทีค่าดวาทั้งหมดมีไมนอยกวา 600 ตัว) ในสุสานของเจาเมือง ที่มี
รถมาศกึไมนอยกวา 1000 ตัว ใน พิพิธภัณฑประวัตศิาสตรรฐัฉแีหง
เมืองจือปอ  
จากนัน้ เดินทางจากเมืองจอืปอเดินทางไปทางภาคตะวันออก ถึง เมือง
เหวยฝาง潍坊 Weifang (ใชเวลาประมาณ 1 ชม.) เหวยฝางเปนเมือง
ที่ขึ้นชือ่เรือ่งการประดิษฐ “เฟงเจิง” หรือ “วาว” รูปทรงตาง ๆ อันสวยงาม    

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ชม อุทยานประเพณีบานตระกูลหยาง 杨家埠民俗

大观园   ที่จัดแสดงวาวนานาชนดิที่ขึ้นชือ่ที่สุดของจนีและ
แหงหนึ่งของโลก ภายใตพื้นทีอ่ันกวางขวางกวา 160,000 ตร.ม. 



ทางสํานักพระราชวงัก็จะมีการใหตระเตรียมสิ่งประดิษฐทีเ่ปน
ศิลปะซึ่งทาํมาจากมือ ไมวาจะเปนรูปตัดกระดาษแปะหรอืรูป
วาด รวมถึงการทําวาว ซึ่งหมูบานศิลปะหยางเจียปู มักถูกทาง
วังหลวงเรียกใชเปนประจาํสืบเนื่องตอกันมาจนถึงปจจ ุ  บันโดย
ศิลปะตระกูลหยางจะมีลักษณะเดนทางวัฒนธรรมพ้ืนบาน มี
การใชสีสนัที่ฉูดฉาด เชน เขียวจดั แดงจัด การออกแบบที่สวยงามตลอดจนความละเอยีดออน ปจจุบันไดมี
พิพิธภณัฑทีจ่ัดเก็บงานศิลปะตางๆต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจบัุนเอาไวดวย นาํทานชมการเลนวาวท่ี
จัตุรสั เดินทางจากเมืองเหวยฝางสู เอียนไถ 烟台  Yantai ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ใชเวลา
ประมาณ 3 ชม.)   

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร      
พักโรงแรม贝斯特韦斯特 Best Western Hotel ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา 

วันท่ีหก    (6)    เอียนไถ – หอเผิงไหล –สุยเฉงิ- หินิทรรศการเรือโบราณ – แปดเซียนขามสมุทร – เวยไห  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
เอียนไถ 烟台 Yantai เปนเมืองรมิชายฝงทะเลที่ข้ึนชือ่ของมณฑล
ซานตง ที่ไดรบัการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 10 ของเมืองสวยงามของ
ประเทศจนีเมือ่ปค.ศ. 2009 ที่ผานมา ชม หอเผงิไหล-เผิงไหลเกอ 
蓬莱阁 Penglai Pavillion 1 ใน 4 หองามของจนีที่ข้ึนชือ่มาแต
โบราณ (อีก 3 หอต้ังอยูริมฝงแมน้าํ คือ หอกระเรยีนเหลือง-หวงเฮอ
โหลว มณฑลหูเปย / หอเยวหยางโหลว มณฑลหหูนาน / หอเถิงหวางโหลว มณฑลเจยีงซี) ที่เปนหนึ่งเดียว
ต้ังอยูริมหนาผาทะเลปอไห มีประวัติมาตั้งแตสมัยราชวงศถัง  ทอง เมืองนํ้า-สุยเฉิง 水城  ภายในเขตหอ
เผิงไหล ที่สรางมาต้ังแตสมัยตนราชวงศหมิง 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ชม หอนิทรรศการเรือโบราณ 古船馆 ที่มีทะเลลอมรอบทั้ง
สามดาน  เอยีนไถมชีื่อเสียงในประวติัศาสตรยุคราชวงศฉิน ที่สวีฝู 徐
福 ไดพาเด็กชายหญิงอยางละ 500 คนลงเรอืไปตั้งรกรากที่เกาะ
ญี่ปุน โดยอางวาไปหายาอายวุัฒนะใหจักรพรรดจิิ๋นซี นอกจากนี้ ยัง
เชื่อวา เปนสถานที่ แปดเซียนขามสมุทร-ปาเซียนตูไห 八仙渡海 ที่ต้ังอยูตรงขามกับหอเผิงไหล  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร      
พักโรงแรม贝斯特韦斯特 Best Western Hotel ระดับ 4 ดาวหรอืเทียบเทา 



วันท่ีเจ็ด    (7)   เอียนไถ – เวยไห – กองบัญชาการทหารเรือิเปยหยาง – เกาะหลิวกงเตา  – ชิงเตา 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
นําทาน ไปยัง เมืองเวยไห 威海  Weihai 
เมืองชายฝงดานเหนอืของซานตง ที่ข้ึนชือ่ในเรือ่ง
ความสะอาดและสวยงาม เยีย่มชม 
กองบัญชาการทหารเรือเปยหยาง 北洋水

师兵器馆 ทางทิศตะวันออกของแหลมเวย
ไห บน เกาะหลิวกงเตา 刘公岛 Liugong Island สมรภูมิยุทธศาสตรของกองทัพเรอืจนี ในปค.ศ.1894 
รัชกาลจกัรพรรดิกวางชวี ่(ที่มีพระนางซูสีไทเฮาวาราชการอยูหลังมาน) แหงราชวงศชิง ที ่  เรียกวา “สงคราม
ปเจ่ียอู”  甲午战争 ที่จีนทําสงครามเรอืพายแพตอกองทัพญ่ีปุนในทะเลเหนอื แสดงถึงความพายแพที่
นาอัปยศอดสูสุดในยุคนั้น   

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารกลางวัน เดินทางไปสูชิงเตา 青岛 Qingdao ใชเวลาประมาณ 3.5ชั่วโมง  ชิงเตามีความสําคัญ
โดยเปนเมืองทายุทธศาสตร เมืองนีถู้กยึดครองโดยประเทศเยอรมันจนถึงป ค.ศ. 1914 และโดยญี่ปุน ซึ่งจนี
ทําการยึดคนืมาไดในป ค.ศ. 1922 นอกจากนี้ ยังเคยเปนฐานทัพเรอืของอเมริกามายาวนานถึง 36 ป 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร      
พักโรงแรม金石大酒店 Golden Stone Hotel ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา 

 
วันท่ีแปด    (8)    ชิงเตา – สะพานจานเฉียว – เขาเหลาซาน – โรงเบยีรชิงเตา 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
ชิงเตา 青岛 Qingdao เปนอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามดวยภูมิทศัน 
ที่ตั้งอยูบนแหลมทีย่ื่นออกไปอาวเจยีวโจวววฺาน และความ
สวยงามของงานสถาปตยกรรมอาคารบานเรือน ไดรับการยกยอง
ใหเปน “ยุโรปแหงเอเชยี” ดวยในตนศตวรรษที่ ๒๐ ชิงเตาเคยเปน
เขตเชาของเยอรมน ี จึงไดสรางบานเรอืนในสไตลเยอรมัน รปูทรง
ตาง ๆ มุงหลังคาสีแดง เหมือนกลีบดอกไมนานาชนิด ซอนอยูใน
พุมไมอันเขียวชอุม หาดทรายเหลืองออน ทะเลฟาคราม กับเมฆขาวนวล ชม จานเฉียว 栈桥 หรือ 
สะพานแพ จุดชมทวิทัศนอันงดงามของชิงเตา สรางขึน้ใน ค .ศ.1891 สมัยราชวงศชงิ มีความยาว 440 



เมตร กวาง 10 เมตร สุดสะพานจานเฉียว ซึ่งย่ืนไปยังกลางนา ที่ปลาย สะพานมีศาลาทรงแปดเหลี่ยมสูงสอง
ชั้น ซึ่งเปนเครือ่งหมายการคา ทีติ่ดบนขวดเบียรชิงเตา 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ข้ึน เขาเหลาซาน 山崂  Laoshan ที่ต้ังอยูทางดานตะวนัออก
ของชิงเตา เหลาซานเปนภูเขาหนิแกรนิตดํา มียอดเหลาเฝงสูง 
1133 ม. ติดกับทะเลเหลือง ดูองอาจย่ิงใหญและมีชวีิตชวีายิง่ 
คนโบราณถือเปน “เมืองเซียน แดนเทวดา” เพราะสมัย
จักรพรรดิจิ๋นซีและฮั่นหวูตี้ เคยใหขุนนางมาเสาะหายา
อายุวัฒนะบนภูเขานี้ ชือ่เสียงของเหลาซานโดงดังในสมัย
ราชวงศหมิง เมื่อปรมาจารยจางซานเฟง (เตียซําฮง)  ผูคิดคน
วิชามวยไทเกก ไดจาริกลงจากเขาบูต๊ึง มณฑลหเูปย ภาคกลาง
ของจนี มาใชชวีิตบ้ันปลาย ณ เหลาซานแหงนี ้  จากนั้นนาํ
ทานชม    โรงเบยีรชิงเตา  เบียรชิงเตาจัดเปนเบียรระดับ 
Top 3 ของโลก    ชิงเตาเปน รง.เบียรแหงที่สองของจีน แหง
แรกอยูทีร่ง.เบียรทีฮ่าบ้ิน   โดยโรงเบียรชิงเตา มี 70แหงทั่ว
ประเทศ และสงออกไปขาย 80 ประเทศทัว่โลก 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร      
พักโรงแรม金石大酒店 Golden Stone Hotel ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา 

 
วันท่ีเกา   (9)    ชิงเตา – เสี่ยวอว้ีซาน – ปาตากวน – จัตุรสัหวูซื่อ – กรงุเทพฯ   

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
ชมทัศนียภาพเมืองชิงเตาอนัสวยงามบน เสี่ยวอว๋ิซาน 小鱼

山-เขาปลานอย  จุดชมวิวทีท่านสามารถมองเห็นทวิทศันของ
เมืองชิงเตาในทุกๆมุมมองสวยงามแปลกตา ชมบานเรอืนสไตล
เยอรมันเสมือนหนึ่งวาทานอยูในประเทศเยอรมันเลยทีเดียว  
จากนัน้ชม ดานปาตากวน 八大关 ถนนแปดสาย เปนจุด
ชมววิอีกแหงหนึ่งที่สามารถพบเห็น สถาปตยกรรม สไตลยุโรป ไดอยางหลากหลาย สําหรับที่มาของชือ่ถนน
แปดสายนั้น มาจากบริเวณนี้มีถนน แปดสายตัดผานกัน อีกทั้งดอกไมที่เบงบานตอนรับแขกบานแขกเมือง
ตลอด 4 ฤดูกาล และนอกจากนี ้ ปาตากวนยังเปนสถานที่สุดแสนโรแมนตกิ ที่คูรักหลายคูเลือกมาถายภาพ



แตงงาน จากนัน้เดินทางสู ไหปงมู หรอืสะพานไม ใหทานเดินชม
ววิธรรมชาติทะเลของชิงเตาถือเปนแหลงพักผอนทีน่าสนใจเปนยิ่ง
นัก และถายรูปตามอัธยาศัย 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
และชม จัตุรสัหวูซื่อ   五四广场    แลนดมารคสําคัญเมืองชิงเตา สัญลักษณการเคล่ือนไหวตอสู
เรียกรองอิสรภาพจากจักรวรรดิเยอรมันที่เกิดเหตุการณข้ึนเมื่อ 4 พฤภาคม ป ค.ศ.1919 หนาอาว Fushan มี
อนุสาวรียรูปทรงสายลม 5 สายสีแดงพัดผานวนเวยีนกันเรียกวา “อูเยวเฟง” หรือ สายลมเดือนพฤษภา ถอื
เปนสัญลักษณของเมืองหรอืจุดถายรปูที่คุณพลาดไมได ใกลกันยังเปนที่ต้ังของ ศูนยเรือใบโอลมิปกชิงเตา 
เปนอูตอเรอืเปยไห ตอมาปรับเปนสถานทีจ่ัดการแขงขันเรอืใบงานกีฬาโอลิมปกสมัยที่ 29 ป 2008 และพารา
ลิมปกสมัยที่ 13 หลังจากเปนสถานที่จัดงานกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกป 2008 แลว เมืองชิงเตาก็ไดรบั
การยกยองวาเปน "เมืองแหงเรอืใบ" ซึ่งเปนขอไดเปรียบเม่ือเทียบกับเมืองริมฝงทะเลอืน่ๆ 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร      
ไดเวลาอันสมควรนาํทานเดินทางสูสนามบินชิงเตา 

22.00 น. ดวยเทีย่วบิน  SC4079  บินตรงสูกรุงเทพฯ 
01.50+1 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ 
                      
 

 ขอบคุณทานท่ีใชบริการ  
 

 


