
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง    
วันแรก      กรุงเทพฯ – เซียะเหมนิ  

10.00 เชิญทา่นผู้ มีเกียรติพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภมูิชัน้ 4  อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้า
หมายเลข 2-4  โรว์ D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ จะคอยอ านวยความ
สะดวกแก่ทา่นในเร่ืองเอกสารและสมัภาระ  

12.35    เหินฟ้าสูเ่มืองเซียะเหมิน โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG610   
      จากกรุงเทพฯ ถึง เซียะเหมิน ใช้เวลาบิน 3.25 ชัว่โมง  
                             เวลาท่ีเมืองจีน เร็วกวา่ กรุงเทพฯ 1 ชัว่โมง 
17.00         ถึงทา่อากาศยาน เมืองเซียะเหมนิ หลงัผา่นขัน้ตอนสนามบินและศุลกากรแล้ว น าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัเมืองเซียะเหมิน  翔鹭国际大酒店或同级 Xianglu Grand Hotel    หรือระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สอง     เซียะเหมิน – เมืองหย่งติง้ – หมู่บ้านหย่งติง้หรือบ้านดินถู่โหลว  –  จิน้ฝูโหลว        

07.00         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 



 

น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองหย่งติง้ ( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง ) ชมบ้านดินถู่โหลว ตัง้อยูท่ี่อ าเภอ
หยง่ติง้ มณฑลฝเูจีย้น ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกล าดบัท่ี36ของจีนจากท่ีประชุมคณะ 
กรรมการมรดกโลกขององค์การศกึษาวิทยาศาสตร์
และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ หรือยเูนสโก ครัง้ท่ี 
32 ท่ีเมืองควิเบก ประเทศแคนาดาซึง่คณะกรรมการ
ลงความเห็นวา่เป็นสิง่ก่อสร้างท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั อีกทัง้เป็นสญัลกัษณ์แหง่ภมิูปัญญาของชาวจีนแคะ 
หรือ เค้อเจียท่ีสบืทอดวฒันธรรมจากรุ่นสูรุ่่น บ้านดินถู่โหลวท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกมีทัง้สิน้ 46 
หลงั ลกัษณะโครงสร้างของถู่โหลวภายในเป็นไม้ไผส่าน พอกทบัด้วยดินเหนียว ซึง่หมู่บ้านดินดงักลา่วกระจาย
อยูใ่นเขตภเูขาด้านทิศใต้และทิศตะวนัตกของ มณฑลฝเูจีย้น 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
ชมหมู่บ้านดินจีนแคะหงเคิง สร้างขึน้ในปี 1912 ครอบคลมุ
พืน้ท่ี 5,000 ตารางเมตร   บ้านดินของอ าเภอหยง่ติง้เมือง
หลงเหยียนบ้านดินถ ู โหลวหยง่ติง้ มีบ้านดินทรงกลมใน
อ าเภอหยง่ติง้มีทัง้สิน้ 360 หลงัและบ้านดินทรงสีเ่หลีย่มมี
ทัง้สิน้ 4,000 กวา่หลงั สดุยอดบ้านดินของอ าเภอหยง่ติง้ ชม
หมู่บ้านเกาเป่ย  สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1628 เป็นบ้านดินทรง
กลมท่ีท าเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีเก่าแก่ท่ีสดุเอกลกัษณ์เดน่
ของ “บ้านดิน”  ท่ีตัง้ของบ้านดินสว่นใหญ่จะอยูใ่นซอกเขา
ลกึ โดยบ้านดินแตล่ะหลงัจะมีเอกลกัษณ์เดน่เป็นข  อง
ตวัเอง เน่ืองจากมีการค านงึถึงระบบนิเวศในการปลกูสร้าง
ซึง่มีความเหมาะกบัสภาพแวดล้อมรอบข้าง เป็นความงามท่ี
ผสมผสานกันระหวา่งธรรมชาติกบัอาคารท่ีอยูอ่าศยัของ
มนษุย์ ลกัษณะภายนอกของบ้านดินมีรูปทรงตามแบบเลขา
คณิตท่ีหลากหลายไม่วา่จะเป็นทรงกลม คร่ึงวงกลม (รูปตวั 

D) สีเ่หลีย่มผืนผ้า สีเ่หลีย่มจตัรัุส ห้าเหลีย่ม แปดเหลีย่ม 
เหตผุลท่ีท าให้บ้านดินแต่ละหลงัมีรูปทรงไม่เหมือนกนั คือ 
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติโดยรอบ ความสะดวกในการ
ก่อสร้าง และการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีท่ีมีอยูจ่ ากดัอย่าง
เหมาะสม ฯลฯ แตไ่ม่วา่จะด้วยเหตใุดก็ตาม บ้านดินท่ีมีทรง
กลมสามารถดงึดดูความสนใจของผู้คนภายนอกได้มาก
ท่ีสดุ ส าหรับชาวจีนฮากกาแล้วรูปทรงกลมเป็นตวัแสดงถึง
การรวมกลุม่ ความสวยงาม และความสขุ  



 

ภายในตวับ้านดินเปรียบเสมือนลานกว้างของห้างสรรพสนิค้า โดยรอบจะเป็นห้องพักหลายห้องอยูติ่ดกนั ซึง่
ปริมาณของห้องก็จะแตกตา่งไปตามขนาดของอาคาร บ้านดินสว่นใหญ่จะมีความสงูราว 3 – 4 ชัน้ ชัน้ลา่งสดุ
จะเป็นโถงกลาง (โต๊ะหมู่บูชาบรรพบุรุษ) ท่ีพกัรับรองแขก ยุ้งฉาง ห้องน า้ ห้องครัว คอกไก่ และคอกหม ู ฯลฯ 
แตกตา่งกนัตามประโยชน์การใช้สอยของแตล่ะตระกลู นอกจากนีบ้้านดินบางแหง่ยงัวางโรงศพของจริงไว้ในบริ
เวรด้านหลงัของโต๊ะหมู่บูชาบรรพบุรุษ  โดยเช่ือวา่จะสามารถสง่ผลดีตอ่ลกูหลานหรือคนในบ้านได้   ชัน้บนสดุ
จะเป็นห้องพกัของเจ้าของบ้านและครอบครัว โดยสว่นใหญ่แล้วห้องพกัเจ้าของบ้านจะเป็นห้องท่ีตัง้ในจุดท่ีมีฮ
วงจุ้ยดีท่ีสดุและสามารถชมวิวทิวทศัน์รอบๆได้อยา่ง
ชดัเจน ชัน้รองลงมาเป็นท่ีอยูอ่าศยัของข้าทาสบริวาร 
ช่วงท่ีเขตหยง่ติง้เฟ่ืองฟูท่ีสดุ เคยมีผู้อยูอ่าศยัในบ้าน
ดินแหง่หนึง่มากกวา่ 800 คน ขณะท่ีปัจจุบนั บ้านดิน
สว่นใหญ่ได้กลายเป็นพิพิธภณัฑ์ส าหรับดงึดดู
นกัทอ่งเท่ียวจากตา่งแดน ขณะท่ีบางแหง่ยงัมี
ชาวบ้านอาศยัอยูก่วา่ 300 คน ชม จิน้ฝูโหลว เป็น
บ้านดินยคุใหม่ สร้างโดยต้นตระกลูซู ผู้มัง่คัง่จากการกิจการใบยาสบู ในปี ค.ศ.1913 บ้านดินหลงันีมี้การ
ประยกุต์รูปแบบสถาปัตยกรรมยโุรปเข้ากบัสถาปัตยกรรมพืน้บ้านของชาวจีนฮากกา เป็นบ้านดินท่ีมี
ทศันียภาพโดยรอบสวยงามท่ีสดุเน่ืองจากตัง้อยูโ่ดดๆ และมีล าธารขนาดใหญ่อยูด้่านข้าง เป็นบ้านดินหลงัท่ีท า
ให้ได้รับการพิจารณาขึน้ทะเบียนมรดกโลกหลงัแรก ในปี ค.ศ.2002  

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัเมืองหยง่ติง้ 土楼王子酒店或同级 King Tulou Hotel  ระดบั4 ดาว หรือเทียบเทา่  

วันที่สาม   หนานจิง้ – บ้านดินถู่โหลว "เถียน หลัว เคิง" – "ถ่า เซี่ย"        

07.00    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าทา่นเดินทางสูอ่ าเภอ หนานจิง้ ( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ) ให้ทา่นได้ชมววิสองข้างทาง 
เมืองหนานจิง้ ซึง่ได้รับวา่ ซึง่ได้รับช่ือวา่เป็น "ดินแดนแหง่
บ้านดิน" มีบ้านดินรูปแบบตา่ง ๆ กวา่ 15,000 แหง่ ใน
จ านวนนี ้ หมู่บ้านดินเถียนหลวัเคิง หมู่บ้านดินเหอเคิง บ้าน
ดินหวยหยว่น และ บ้านดินกุ้ยได้ถกูบนัทกึอยูใ่นบญัชีรายช่ือ
มรดกโลกทางวฒันธรรมด้วย น าทา่นชม บ้านดินถู่โหลว 
เป็นสิง่ก่อสร้างท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอีกทัง้เป็นสญัลกัษณ์
แหง่ภมิูปัญญาของชาวจีนแคะ หรือ เค้อเจีย ท่ีสบืทอด
วฒันธรรมจากรุ่นสูรุ่่น ลกัษณะโครงสร้างของถู่โหลวภายใน
เป็นไม้ไผส่านพอกทบัด้วยดินเหนียว บ้านดินถู่โหลวสร้างขึน้
ในสมยัซง่ใต้ มีการรักษาและสบืทอดจนถึงยคุปัจจุบนั รวม
อายกุวา่ 800 ปี ลกัษณะทัว่ไปของบ้านดินมีรูปทรงเลขา



 

คณิตท่ีแปลกตา ทัง้ทรงกลมและสีเ่หลีย่ม บริเวณ
ตรงกลางเปิดโลง่ มีโครงสร้างอาคารท่ี
สลบัซบัซ้อน มีจ านวนห้องราว 100 – 200 ห้อง 
ห้องครัวและห้  องอาหารอยูช่ัน้แรก ชัน้ตอ่มา
ได้แก่ห้องเก็บพืชผลทางการเกษตรชัน้ท่ีสามและ
สี ่ คือห้องนอน นอกจากนัน้ยงัมีห้องส าหรับจดัพิธี

ส าคญัๆทางบ้าน เช่น งานแตง่งาน งานมงคลร่ืนเริงตา่งๆ  จุดแรกท่ีไปเท่ียวถือ ถู่โหลว "เถียน หลัว เคงิ" (田

螺坑土楼群) โดยให้ชมแตห่า่งๆ ไม่ให้ขึน้บ้าน บ้านดินแหง่นีป้ระกอบด้วย 5 หลงั ในจ านวนดงักลา่ว 
เป็นรูปสีเ่หลีย่ม 1 หลงั ซึง่อยูต่รงกลาง และเป็นรูปทรงกลม 4 หลงั ซึง่อยูโ่ดยรอบ จึงได้สมญานามวา่ "บุปผา 5 
ดอก" หรือ "กบัข้าว 4 จาน น า้ซุป 1 ถ้วย" มีทุง่นารายรอบ เห็นมีการแขวนเสือ้ผ้าในบ้านดิน แสดงวา่ มีคน
อาศยัอยู ่  

12.00   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

 จุดท่ีสองคือ บ้านดินถู่โหลว "อีว์้ ชาง โหลว" (裕昌楼) ซึง่แปลวา่ "บ้านมัง่มีเจริญ" บ้านดินนีอ้ายรุาว 600 
ปี สร้างสมยัราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1206-1368) เป็นหลงัเด่ียวรูปทรงกลม เส้นผา่ศนูย์กลาง 36 เมตร อยูริ่มธาร
น า้ใสสะอาด น า้ไหลรินเอ่ือยๆ ก าแพงบ้านเป็นดิน มีประตูบานเดียว พอเข้าประตบู้านแล้ว เห็นวา่ ภายใน
จดัเป็น 5 ชัน้ ชัน้ลา่งเป็นห้องครัว ชัน้ท่ี 2 เป็นโกดงัเก็บของ และชัน้ท่ี 3 เป็นห้องนอน ตรงลานปูด้วยก้อนหิน ซึง่
หาได้จากธารน า้ มีบอ่น า้ให้ใช้ และมีศาลเจ้า  ชาวบ้านท่ีน่ีน าของพืน้เมืองมาจ าหนา่ยให้นกัทอ่งเท่ียว เช่น ใบ
ชา "จิน เซี่ยน เหลยีน" เห็ดหหูนู เห็นหอม และ หนอ่ไม้ ซึง่เก็บได้ตามป่าเขา เป็นของดีและราคาไม่แพงหนกัเม่ือ

เทียบกบัห้าง เพราะไม่ต้องบวกกบัคา่ขนสง่ และจุดสดุท้ายท่ีไปชมคือ บ้านดินถู่โหลว "ถ่า เซี่ย" (塔下) อยู่
ในหมู่บ้านแหง่หนึง่ มีหลายหลงัด้วยกนั อยูส่องฝ่ังธารน า้ บางหลงัยงัอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ แตบ่างหลงัเร่ิมมีรอย
แตกตรงก าแพง ชาวบ้านท่ีน่ียงัอยูก่นัตาม
ธรรมชาติ มีพอ่ค้าแม่ขายน าเสนอผลผลิต
พืน้บ้าน บ้างเจ้าก าลงัตากหนอ่ไม้บนสะพาน 
ราคาประมาณชัง่ละ 40 หยวน หรือ กิโลกรัม
ละ 80 หยวน น าไปต้มกบัหม ู3 ชัน้ในวนัสาร์
ทจีน อร่อยแน่ๆ  

17.30          รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร   
  พักที่เมืองหนางจิง้ 万嘉豪国际温泉大酒店或同级 Wanjiahao International Hot Spring Hotel      
                                                                                                        ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 



 

วันที่ส่ี    หนานจิง้ – เซียะเหมิน – เกาะกู่ล่างอวี่ – ถนนหวงเต่าลู่ – สวนซูจวงฮัวหยวน      
                        – พพิิธภณัฑ์เปียโน  
07.00  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

เช้า น าทา่นเดินทางกลบัสูเ่ซียะเหมิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง )ซึง่มีช่ือในส าเนียงฝเูจีย้นวา่  
อามอย เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสยีงท่ีสดุ
ของมณฑลนีเ้ซียะเหมิน ถกู
ยกระดบัขึน้มาเป็นเมืองใหญ่ใน 
ค.ศ.1387 เน่ืองจากเป็นเมืองทา่ท่ี
ส าคญัมาแตอ่ดีต จึงกลายเป็น
พืน้ท่ีสู้รบหลายครัง้ในศตวรรษท่ี 
17 ผู้ภกัดีตอ่ราชวงศ์หมิงลีภ้ยัจากพรรคแมนจูมาท่ีน่ี สว่นขนุพลหมิง    ช่ือคอซิ่งกา หนีข้ามไปไต้หวนัได้ก็
จากทา่เรือเมืองนี ้ เกาะกลูา่งอวีซ่ึง่อยูด้่านหน้าของเมืองก็ตกอยูภ่ายใต้การปกครองของตา่งชาติเม่ือจีนท า
สนธิสญัญาหนานกิงใน ค.ศ.1842 เซียะเหมิน กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใน ค.ศ.1980 และได้รับ
นโยบายสนบัสนุน  การลงทนุของชาวจีนโพ้นทะเล 

12.00   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสู ่  เกาะกู่ล่างอวี่ ผา่นชม ถนนหวงเต่าลู่ 
ถนนเรียบชายหาดเป็นถนนท่ีอยูติ่ดกบัชายทะเล เป็นถนน
ท่ีมีการวางผงัเมืองไว้อยา่งเป็นระเบียบและปลอดภยัมาก 
โดยจะแบง่เป็น 3 ช่องทางจราจรคือ ถนนส าหรับรถยนต์วิ่ง 
, ถนนส าหรับรถจกัรยาน , ถนนส าหรับคนเดิน ท าไว้เพื่อให้
ผู้คนทัว่ไปและนกัทอ่งเท่ียวได้มาพกัผอ่นหยอ่นใจ  
( ใช้เวลานัง่เรือประมาณ 45 นาที ) ชมวิวทิวทศัน์ความงามของเกาะเปียโน เกาะนีมี้ขนาด 1.78 
ตารางกิโลเมตร  เป็นศนุย์รวมสถาปัตยกรรมของชนชาติตา่งๆ ทัว่โลก ซึง่ชาวจีนโพ้นทะเลได้สร้างไว้ 
เพื่อเป็นบ้านพกัและยงัได้สมญานามวา่เกาะแหง่เสรีภาพ และยงัเป็นท่ีนิยมในหมู่ผู้ ท่ีต้องการอาบแดด 
และเลน่น า้ จากนัน้ชมสวนซูจวงฮัวหยวน ซึง่สร้างขึน้โดยหลีเ่อ่อเจียเศรษฐีชาวไต้หวนั ผู้ซึง่อพยพ
ครอบคครัวลภียัสงครามจีน-ญ่ีปุ่ น ในปี ค.ส.1985 และสร้างในค.ศ. 1913 สวนท่ีสร้างโดยอาศยั
ธรรมชาติทางทะเล ชมภเูขาซึง่มีถ า้ 12 แหง่ สะพาน 44 แหง่ พร้อมเก๋งจีนตา่งๆ อนัสวยงาม จากนัน้
น าทา่นขึน้เขาชมความงามของทิวทศัน์ชายทะเลรอบเกาะ   พร้อมชมความงามของเมืองเซียะเหมินได้
โดยรอบ   ได้เวลาพอสมควรแล้วชมพิพิธภณัฑ์เปียโนแหง่เดียวในประเทศจีน จากนัน้น าทา่น
                     ทา่                   ป   ะเซียะเหมิน   

18.30  รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร   
 พักที่เซียะเหมิน翔鹭国际大酒店或同级 Xianglu Grand Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

    
 



 

วันที่ห้า          สวนหนิแกะสลักฮุ่ยเหอ – ถนนจงซาน – เซียะเหมิน – กรุงเทพฯ         
07.00  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าชม สวนหนิแกะสลักฮุ่ยเหอ มีรูปแกะสลกัหินสวยงาม
มากมาย พร้อมชม การเต้นระบ าพืน้เมืองของชาวฮุ่ยอนั     
และน าทา่นช้อปปิง้กบัสนิค้าหลากหลายชนิดท่ีถนนจง
ซาน ซึง่เป็นยา่นห้างสรรพสนิค้าใจกลางเมือง บนถนนนีจ้ะมี
ห้างร้านตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมาก มีสนิค้าให้เลอืกซือ้เกือบทกุ
ประเภท 

12.00   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
  หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเซยีะเหมิน     

16.10  เหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG611 
18.30  ถึงทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ ขาเข้าชัน้ 2  โดยสวสัดิภาพ  

พร้อมภาพความประทบัใจมิลมืเลอืน 
 

ขอบคณุทา่นท่ีใช้บริการ 
 
  

 


