
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง  
วันแรก           (1)       กรุงเทพฯ  

23.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศขาออก ชัน้ 4  
สายการบินซานตงแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระ
และเอกสารให้กบัทา่น  

วันที่สอง           (2)       กรุงเทพฯ– เมืองจี่หนาน – บ่อน า้พุเป้ากู่เฉียน – วัดเซียนฝอ – ทะเลสาบต้าหมิงห ู    

02.25 น. โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี  SC4076 บินตรงสู ่เมืองจี่หนาน 

07.50 น. เดินทางถึงเมืองจ่ีหนาน มณฑลซานตง มณฑลซานตง 山东 Shandong เป็นดินแดนโบราณ เคยเป็นท่ีตัง้ของ

หลูก่วอ๋ 鲁国 และฉีกวอ๋ 齐国 สมยัชุนชิว-จ้านกวอ๋ เม่ือกวา่ 2,500 ปีกอ่น ตัง้อยูค่อ่นไปทางเหนือด้าน
ตะวนัออกของจีน ด้านตะวนัออกจดชายทะเลป๋อไหแ่ละทะเลหวางไห ่(เหลอืง) เป็นมณฑลปลายสดุของมาตุ
ธารหวงเหอ ไหลลงสูท่ะเล มีขนาดพืน้ท่ี 150,000 ตร.กม. แตมี่ประชากรอาศยัหนาแนน่กวา่ 90 ล้านคน 



ฤดกูาลท่ีพวกเรามาเยือนตรงกบัช่วงท่ีพทุราสาลี่อนัขึน้ช่ือท่ีสดุของซานตง และลอืเลือ่งท่ีสดุของจีนกําลงัสกุ
อร่อยพอดี 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร  

จี่หนาน 济南 Jinan ได้รับสมญาวา่ “นครแห่งน า้พุ” ด้วยทาง
ธรณีวิทยาใต้ดินของจ่ีหนาน เป็นชัน้หินปนูมีลาํธารไหลใต้ดิน กลา่ว
ขานกนัวา่ ในอดีตทกุชายคาบ้านเรือนในจ่ีหนานจะมีบอ่นํา้พใุส
สะอาดของตนเอง บอ่นํา้พโุบราณท่ีมีช่ือเสยีงมี 72 บอ่ มีคํากลา่ว
ขานและบทกวีสาํคญัท่ีเก่ียวเน่ืองกบับอ่นํา้พทุัง้ 72 นีม้ากมาย  

ชม บ่อน า้พุเป้าทู่เฉวียน 趵突泉 ถือเป็นบอ่นํา้พอุนัดบั 1 ของ
ทัง้จํานวน 72 บอ่ และจดัเป็น 1 ใน 5 ของบอ่นํา้พใุนใต้หล้าของชาว
จีน มีปริมาณการไหล ๑,๖๐๐ ลติร/วินาที โดยพุง่ออกมาสงูระดบั 
1.5 เมตร และมีเสยีงพุง่อนัดงั จํานวนหลายตานํา้ ภายในทะเลสาบ
เป้าทูเ่ฉวียน ยงัมีนํา้พอ่ืุน   ท่ีนา่สนใจอีกเช่น เฮยหูเ่ฉวียน (นํา้พเุสอื
ดํา) เจินจูเฉวียน (นํา้พไุขม่กุ) ฯลฯ 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นสู ่  วัดเซียนฝอซาน 千佛山 (พระสหัสพุทธ) เช่ือกนัวา่ในสมยัโบราณพระเจ้าซุน่ตี ้ เคยมาทําไร่
อยูบ่ริเวณนี ้ ในสมยัราชวงศ์สยุ มีการแกะสลกัพระพทุธรูปบนภเูขากนัเป็นจํานวนมาก จึงเรียก ภพูระสหสั

พทุธ บนยอดเขาสงู ๒๘๕ เมตร สามารถมองเห็น ทะเลสาบต้าหมิงหู 大明湖 สอ่งแสงประกายงามดัง่
กระจกเงา และ สายน า้หวงเหอไหลดจุเข็มขดัหยกอนังามงด 

 ค่ํา   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัโรงแรม济南银座佳悦 Inzone Garland Hotel Jina ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา่ 
 

วันที่สาม        (3)       เมืองจี่หนาน – ชีว์ฝู่ – ศาลเจ้าขงจือ้ – ไท่อัน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร  

โดยรถโค้ชปรับอากาศ  เดินทางลงไปทางใต้ ยงั เมืองชีว์ฝู่ 曲阜 Qufu ( ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชัว่โมง ) ชีว์

ฝู่  เป็นบ้านเกิดของศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ท่ีสดุคนหนึง่ของชาวจีนและของโลก ผู้ มีนามวา่ ขงจวื่อ 孔 子

Confucius หรือ ขงจื๊อทา่นมีอายใุนปี 551-479 ก่อนคริสตกาล สมยัยคุชุนชิว ผู้ก่อตัง้สาํนกัปรัชญาหรูเจีย 

โดยมี   “หลุนหวี่” 论语 เป็นคมัภีร์สอนสัง่สาธุชน มายาวนานกวา่ 2,500 ปี กลา่วกนัวา่ คมัภีร์หลนุหวี่คือ 



รากฐานแหง่วฒันธรรมและจิตวิญญาณของลกูหลานชาวมงักรกวา่1,300ล้านคนนบัเน่ืองแตอ่ดีตมาจวบ
จนถึงปัจจบุนั 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

ชม ข่งเมี่ยว 孔庙 ศาลเจ้าขงจวื่อ อนัยิ่งใหญ่ตระการตา กวา่
พระราชวงั โดยเฉพาะเสาหินแกะสลกัมงักรพนัเสา 28ต้น ดู

อลงัการยิ่งใหญ่   ข่งฝู่  孔府 บ้านขงจวื่อ อยูติ่ดกบัศาลเจ้า
ขงจวื่อ เดิมเป็นท่ีวา่การอําเภอชีว์ฝู่  ตอ่มา สมยัจกัรพรรดิฮัน่หวูตี่ ้
(ปี 141 ก่อนคริสตกาล) ได้ยกให้เป็นอนสุรณ์สถานระลกึถึงขง

จวื่อ  ภายในมีอาคารน้อยใหญ่กวา่ 463 หลงั บูรณะตกแตง่เป็นดจุดัง่พระราชวงั  ข่งหลิน 孔林 สุสานขง

จวื่อ อยูน่อกเมืองชีว์ฝู่ ไปทางเหนือเลก็น้อย เป็นท่ีฝังสสุานของขงจวื่อ ตอ่มา ลกูหลานตระกลูขง่ได้พากนัฝัง 
ณ สสุานนีม้ากมาย แตล่ะยคุแตล่ะสมยั ได้ขยายพืน้ท่ีออกไปมากขึน้ ภายในเป็นสวนป่าปลกูต้นไม้นานา
ชนิดอายตุัง้แตน่บัพนัปีจนถึงหลายร้อยปี ท่ีลกูหลานตระกลูขง่นําสายพนัธ์ุไม้นานาชนิดมาปลกู จนเป็นสวน
ป่าปลกูท่ีร่มร่ืนและโบราณท่ีสดุแหง่หนึง่ของจีนและของโลก ขง่เม่ียว – ขง่ฝู่  – ขง่หลนิ ขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางด้านวฒันธรรมจากยเูนสโก ลาํดบัท่ี 17 ของจีน เม่ือปีค.ศ.1994   จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่เมืองไท่

อัน 泰安 Tai’an  
ค่ํา   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

พกัโรงแรม泰安宝盛大酒店 Taishan Blossom Hotel ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 
 

วันที่ ส่ี       (4)       ไท่อัน – ภเูขาไท่ซาน – จือป๋อ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร  

เช้าวนันี ้ ขึน้สู ่ภเูขาไท่ซาน 泰山 Taishan เป็น 1 ใน 5 ภศูกัด์ิสทิธ์ิแหง่ศาสนาเตา๋ มีพืน้ท่ี 428 ตร.กม. 
ยอดสงูสดุ 1545 ม. ถือเป็น” ภทูางตะวันออก” หรือ “ตงเยว่”  ท่ีเช่ือกนัวา่ เป็นทิศทางท่ีสริุยนัจนัทราขึน้ 
เป็นท่ีเกิดแสงสวา่งและฤดกูาล จึงถือเป็นภเูขาอนัดบั 1 สรรเสริญเป็นระดบัเอกมาแตโ่บราณกาล จกัรพรรดิ
ทกุพระองค์เม่ือขึน้ครองราชย์หรือในยามยคุเรืองรองบ้านเมืองยูเ่ย็นเป็นสขุ จะทรงขึน้เขาไทซ่านมาประกอบ
พิธีราชาภิเษกหรือบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน  ทําให้มีการสร้างวดั สร้างศาลา สกดัศิลาจารึกอกัขระ มาตัง้แต่
ยคุราชวงศ์โจว 
 
 
 



 
 
 
 
 
 ชาวจีนมีความรักและศรัทธาในความยิ่งใหญ่ตลอดกาลของไทซ่าน ภมิูทศัน์มหศัจรรย์ของไทซ่านมีสีอ่ยา่ง 
คือ “สริุยนัเบิกฟ้า” “อาทิตย์อสัดง” “มหานทีหวงเหอ” และ “เมฆาสมทุร” ไทซ่านได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางด้านวฒันธรรมและธรรมชาติจากยเูนสโกชุดแรกของจีน ตัง้แตปี่ค.ศ. 1987 (พร้อมกําแพงเมือง
จีน/กู้กง/ถํา้โม่เกา/แหลง่อารยธรรมมนษุย์ปักก่ิง)  ลงจากภเูขาไทซ่าน ชมและสกัการะสิง่ศกัด์ิสิทธ์ิท่ี อาราม

ไต้เมี่ยว岱庙 Daimiao อารามเตา๋อนัศกัด์ิสทิธ์ิและยิ่งใหญ่ท่ีสดุทางภาคตะวนัออกของจีน 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้ เดินทางจากเมืองไทอ่นั ไปทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสู ่เมืองจือป๋อ淄博 Zibo  

ค่ํา   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร      
พกัโรงแรม淄博华美达 Ramada Zibo Hotel ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้า    (5)    จือป๋อ – สุสานทหารม้าศึก – พิพิธภณัฑ์รัฐฉี – เหวยฝาง – บ้านตะกูลหยาง – เอียนไถ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร  

ชม สุสานทหารม้าศึกของฉีกว๋อสมัยราชวงศ์โจวตะวันออก   สมยัปี 
540 ก่อนคริสตกาล อนัยิ่งใหญ่และนา่ต่ืนตา ซึง่ขดุค้นพบซากม้าศกึ 225 
ตวั (จากท่ีคาดวา่ทัง้หมดมีไม่น้อยกวา่ 600 ตวั) ในสสุานของเจ้าเมือง ท่ีมี
รถม้าศกึไม่น้อยกวา่ 1000 ตวั ใน พิพิธภณัฑ์ประวัติศาสตร์รัฐฉีแห่ง
เมืองจือป๋อ  
จากนัน้ เดินทางจากเมืองจือป๋อเดินทางไปทางภาคตะวนัออก ถึง เมือง

เหวยฝาง潍坊 Weifang (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เหวยฝางเป็นเมือง
ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองการประดิษฐ์ “เฟิงเจิง” หรือ “ว่าว” รูปทรงตา่ง   อนัสวยงาม    

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

ชม อุทยานประเพณีบ้านตระกูลหยาง 杨家埠民俗

大观园   ท่ีจดัแสดงวา่วนานาชนิดท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุของจีนและ
แหง่หนึง่ของโลก ภายใต้พืน้ท่ีอนักว้างขวางกวา่ 160,000 ตร.ม. 



ทางสาํนกัพระราชวงัก็จะมีการให้ตระเตรียมสิง่ประดิษฐ์ท่ีเป็น
ศิลปะซึง่ทํามาจากมือ ไม่วา่จะเป็นรูปตดักระดาษแปะหรือรูป
วาด รวมถึงการท าว่าว ซึง่หมูบ้่านศิลปะหยางเจียปู้  มกัถกูทาง
วงัหลวงเรียกใช้เป็นประจําสบืเน่ืองตอ่กนัมาจนถึงปัจจุ  บนัโดย
ศิลปะตระกลูหยางจะมีลกัษณะเดน่ทางวฒันธรรมพืน้บ้าน มี
การใช้สสีนัท่ีฉูดฉาด เช่น เขียวจดั แดงจดั การออกแบบท่ีสวยงามตลอดจนความละเอียดอ่อน ปัจจุบนัได้มี
พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัเก็บงานศิลปะตา่ง ตัง้แต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนัเอาไว้ด้วย นําทา่นชมการเล่นว่าวที่

จัตุรัส เดินทางจากเมืองเหวยฝางสู ่ เอียนไถ 烟台  Yantai ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ใช้เวลา
ประมาณ 3 ชม.)   

ค่ํา   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร      

พกัโรงแรม贝斯特韦斯特 Best Western Hotel ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา่ 

วันที่หก    (6)    เอียนไถ – หอเผิงไหล –สุ่ยเฉิง- หินิทรรศการเรือโบราณ – แปดเซียนข้ามสมุทร – เวยไห่  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 

เอียนไถ 烟台 Yantai เป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีขึน้ช่ือของมณฑล
ซานตง ท่ีได้รับการคดัเลอืกให้เป็น 1 ใน 10 ของเมืองสวยงามของ
ประเทศจีนเม่ือปีค.ศ. 2009 ท่ีผา่นมา ชม หอเผิงไหล-เผิงไหลเก๋อ 

蓬莱阁 Penglai Pavillion 1 ใน 4 หองามของจีนท่ีขึน้ช่ือมาแต่
โบราณ (อีก 3 หอตัง้อยูริ่มฝ่ังแม่นํา้ คือ หอกระเรียนเหลอืง-หวงเฮ่อ
โหลว มณฑลหเูป่ย / หอเยวห่ยางโหลว มณฑลหหูนาน / หอเถิงหวางโหลว มณฑลเจียงซี) ท่ีเป็นหนึง่เดียว

ตัง้อยูริ่มหน้าผาทะเลป๋อไห ่มีประวติัมาตัง้แตส่มยัราชวงศ์ถงั  ทอ่ง เมืองน า้-สุ่ยเฉิง 水城  ภายในเขตหอ
เผิงไหล ท่ีสร้างมาตัง้แตส่มยัต้นราชวงศ์หมิง 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 ชม หอนิทรรศการเรือโบราณ 古船馆 ท่ีมีทะเลล้อมรอบทัง้

สามด้าน  เอียนไถมีช่ือเสยีงในประวติัศาสตร์ยคุราชวงศ์ฉิน ท่ีสวีฝ ู徐

福 ได้พาเด็กชายหญิงอยา่งละ 500 คนลงเรือไปตัง้รกรากท่ีเกาะ
ญ่ีปุ่ น โดยอ้างวา่ไปหายาอายวุฒันะให้จกัรพรรดิจ๋ินซี นอกจากนี ้ ยงั

เช่ือวา่ เป็นสถานท่ี แปดเซียนข้ามสมุทร-ปาเซียนตู้ไห่ 八仙渡海 ท่ีตัง้อยูต่รงข้ามกบัหอเผิงไหล  
ค่ํา   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร      

พกัโรงแรม贝斯特韦斯特 Best Western Hotel ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา่ 



วันที่เจ็ด    (7)   เอียนไถ – เวยไห่ – กองบัญชาการทหารเรือิเป่ยหยาง – เกาะหลิวกงเต่า  – ชิงเต่า 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 

นําทา่น ไปยงั เมืองเวยไห่ 威海  Weihai 
เมืองชายฝ่ังด้านเหนือของซานตง ท่ีขึน้ช่ือในเร่ือง
ความสะอาดและสวยงาม เยี่ยมชม 

กองบัญชาการทหารเรือเป่ยหยาง 北洋水
师兵器馆 ทางทิศตะวนัออกของแหลมเวย

ไห ่บน เกาะหลิวกงเต่า 刘公岛 Liugong Island สมรภมิูยทุธศาสตร์ของกองทพัเรือจีน ในปีค.ศ.1894 
รัชกาลจกัรพรรดิกวางชวี่ (ท่ีมีพระนางซูสไีทเฮาวา่ราชการอยูห่ลงัม่าน) แหง่ราชวงศ์ชิง ท่ี  เรียกวา่ “สงคราม

ปีเจี่ยอู่”  甲午战争 ท่ีจีนทําสงครามเรือพ่ายแพ้ตอ่กองทพัญ่ีปุ่ นในทะเลเหนือ แสดงถึงความพา่ยแพ้ท่ี
นา่อปัยศอดสสูดุในยุคนัน้   

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารกลางวนั เดินทางไปสูชิ่งเต่า 青岛 Qingdao ใช้เวลาประมาณ 3.5ชัว่โมง  ชิงเตา่มีความสาํคญั
โดยเป็นเมืองทา่ยทุธศาสตร์ เมืองนีถ้กูยดึครองโดยประเทศเยอรมนัจนถึงปี ค.ศ. 1914 และโดยญ่ีปุ่ น ซึง่จีน
ทําการยดึคืนมาได้ในปี ค.ศ. 1922 นอกจากนี ้ยงัเคยเป็นฐานทพัเรือของอเมริกามายาวนานถึง 36 ปี 

ค่ํา   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร      
พกัโรงแรม金石大酒店 Golden Stone Hotel ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

วันที่แปด    (8)    ชิงเต่า – สะพานจ่านเฉียว – เขาเหลาซาน – โรงเบียร์ชิงเต่า 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 

ชิงเต่า 青岛 Qingdao เป็นอีกเมืองหนึง่ท่ีสวยงามด้วยภมิูทศัน์ 
ท่ีตัง้อยูบ่นแหลมท่ียื่นออกไปอ่าวเจียวโจวววาฺน และความ
สวยงามของงานสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน ได้รับการยกยอ่ง
ให้เป็น “ยโุรปแหง่เอเชีย” ด้วยในต้นศตวรรษท่ี ๒๐ ชิงเตา่เคยเป็น
เขตเช่าของเยอรมนี จึงได้สร้างบ้านเรือนในสไตล์เยอรมนั รูปทรง
ตา่ง   มงุหลงัคาสแีดง เหมือนกลบีดอกไม้นานาชนิด ซอ่นอยูใ่น

พุม่ไม้อนัเขียวชอุ่ม หาดทรายเหลอืงอ่อน ทะเลฟ้าคราม กบัเมฆขาวนวล ชม จ่านเฉียว 栈桥 หรือ 

สะพานแพ จุดชมทิวทศัน์อนังดงามของชิงเตา่ สร้างขึน้ใน ค .ศ.1891 สมยัราชวงศ์ชิง มีความยาว 440 



เมตร กว้าง 10 เมตร สดุสะพานจ้านเฉียว ซึง่ยื่นไปยงักลางนํ้า ท่ีปลาย สะพานมีศาลาทรงแปดเหลีย่มสงูสอง
ชัน้ ซึง่เป็นเคร่ืองหมายการค้า ท่ีติดบนขวดเบียร์ชิงเตา่ 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
ขึน้ เขาเหลาซาน崂山 Laoshan ท่ีตัง้อยูท่างด้านตะวนัออก
ของชิงเตา่ เหลาซานเป็นภเูขาหินแกรนิตดํา มียอดเหลาเฝิงสงู 
1133 ม. ติดกบัทะเลเหลอืง ดอูงอาจยิ่งใหญ่และมีชีวิตชีวายิ่ง 
คนโบราณถือเป็น “เมืองเซียน แดนเทวดา” เพราะสมยั
จกัรพรรดิจ๋ินซีและฮัน่หวูตี่ ้เคยให้ขนุนางมาเสาะหายา
อายวุฒันะบนภเูขานี ้ช่ือเสยีงของเหลาซานโดง่ดงัในสมยั
ราชวงศ์หมิง เม่ือปรมาจารย์จางซานเฟิง (เตียซําฮง)  ผู้ คิดค้น
วิชามวยไทเ่ก๊ก ได้จาริกลงจากเขาบู๊ตึง๊ มณฑลหเูป่ย ภาคกลาง
ของจีน มาใช้ชีวิตบัน้ปลาย ณ เหลาซานแหง่นี ้  จากนัน้นํา
ทา่นชม    โรงเบียร์ชิงเต่า  เบียร์ชิงเต่าจัดเป็นเบียร์ระดับ 
Top 3 ของโลก    ชิงเตา่เป็น รง.เบียร์แหง่ท่ีสองของจีน แหง่
แรกอยูท่ี่รง.เบียร์ท่ีฮาบิน้   โดยโรงเบียร์ชิงเตา่ มี 70แหง่ทัว่
ประเทศ และสง่ออกไปขาย 80 ประเทศทัว่โลก 

ค่ํา   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร      
พกัโรงแรม金石大酒店 Golden Stone Hotel ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

วันที่เก้า   (9)    ชิงเต่า – เส่ียวอวีซ้าน – ปาต้ากวน – จัตุรัสหวู่ซื่อ – กรุงเทพฯ   

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 

ชมทศันียภาพเมืองชิงเตา่อนัสวยงามบน เส่ียวอวิ๋ซาน 小鱼

山-เขาปลาน้อย  จุดชมววิท่ีทา่นสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของ
เมืองชิงเตา่ในทกุ มมุมองสวยงามแปลกตา ชมบ้านเรือนสไตล์
เยอรมนัเสมือนหนึง่วา่ทา่นอยูใ่นประเทศเยอรมนัเลยทีเดียว  

จากนัน้ชม ด่านปาต้ากวน 八大关 ถนนแปดสาย เป็นจุด
ชมวิวอีกแหง่หนึง่ท่ีสามารถพบเห็น สถาปัตยกรรม สไตล์ยโุรป ได้อยา่งหลากหลาย สาํหรับท่ีมาของช่ือถนน
แปดสายนัน้ มาจากบริเวณนีมี้ถนน แปดสายตดัผา่นกัน อีกทัง้ดอกไม้ท่ีเบง่บานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
ตลอด 4 ฤดกูาล และนอกจากนี ้ปาต้ากวนยงัเป็นสถานท่ีสดุแสนโรแมนติก ท่ีคูรั่กหลายคูเ่ลอืกมาถ่ายภาพ



แตง่งาน จากนัน้เดินทางสู ่ ไหปิ่งมู่ หรือสะพานไม้ ให้ทา่นเดินชม
วิวธรรมชาติทะเลของชิงเตา่ถือเป็นแหลง่พกัผอ่นท่ีนา่สนใจเป็นยิ่ง
นกั และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

และชม จัตุรัสหวู่ซื่อ   五四广场    แลนด์มาร์คสาํคญัเมืองชิงเตา่ สญัลกัษณ์การเคลื่อนไหวตอ่สู้
เรียกร้องอิสรภาพจากจกัรวรรดิเยอรมนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ขึน้เม่ือ 4 พฤภาคม ปี ค.ศ.1919 หน้าอ่าว Fushan มี
อนสุาวรีย์รูปทรงสายลม 5 สายสแีดงพดัผา่นวนเวียนกนัเรียกวา่ “อู่เยว์่เฟิง” หรือ สายลมเดือนพฤษภา ถือ
เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองหรือจุดถ่ายรูปท่ีคณุพลาดไม่ได้ ใกล้กนัยงัเป็นท่ีตัง้ของ ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า 
เป็นอู่ตอ่เรือเป๋ยไห ่ตอ่มาปรับเป็นสถานท่ีจดัการแขง่ขนัเรือใบงานกีฬาโอลมิปิกสมยัท่ี 29 ปี 2008 และพารา
ลมิปิกสมยัท่ี 13 หลงัจากเป็นสถานท่ีจดังานกีฬาโอลมิปิกและพาราลมิปิกปี 2008 แล้ว เมืองชิงเตา่ก็ได้รับ
การยกยอ่งวา่เป็น "เมืองแหง่เรือใบ" ซึง่เป็นข้อได้เปรียบเม่ือเทียบกบัเมืองริมฝ่ังทะเลอ่ืน  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร      
ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบินชิงเตา่ 

22.00 น. ด้วยเท่ียวบิน  SC4079  บินตรงสูก่รุงเทพฯ 
01.50+1 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 
                      
 

 ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


