กาหนดการเดินทาง
วันแรก
10.00

12.35
17.00
ค่า

กรุงเทพฯ – เซียะเหมิน
เชิญท่านผู้มีเกียรติพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิชัน้ 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้ า
หมายเลข 2-4 โรว์ D เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ จะคอยอานวยความ
สะดวกแก่ทา่ นในเรื่ องเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้าสูเ่ มืองเซียะเหมิน โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG610
 จากกรุงเทพฯ ถึง เซียะเหมิน ใช้ เวลาบิน 3.25 ชัว่ โมง
 เวลาที่เมืองจีน เร็ วกว่า กรุงเทพฯ 1 ชัว่ โมง
ถึงท่าอากาศยาน เมืองเซียะเหมิน หลังผ่านขันตอนสนามบิ
้
นและศุลกากรแล้ ว นาท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองเซียะเหมิน 翔鹭国际大酒店或同级 Xianglu Grand Hotel หรื อระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง เซียะเหมิน – เมืองหย่ งติง้ – หมู่บ้านหย่ งติง้ หรือบ้ านดินถู่โหลว – จิน้ ฝูโหลว
07.00
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ เมืองหย่ งติง้ ( ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่ โมง ) ชมบ้ านดินถู่โหลว ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอ
หย่งติ ้ง มณฑลฝูเจี ้ยน ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกลาดับที่36ของจีนจากที่ประชุมคณะ
กรรมการมรดกโลกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อยูเนสโก ครัง้ ที่
32 ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดาซึง่ คณะกรรมการ
ลงความเห็นว่าเป็ นสิง่ ก่อสร้ างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทังเป็
้ นสัญลักษณ์แห่ง ภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ
หรื อ เค้ อเจียที่สบื ทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสูร่ ุ่น บ้ านดินถู่โหลวที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกมีทงสิ
ั ้ ้น 46
หลัง ลักษณะโครงสร้ างของถู่โหลวภายในเป็ นไม้ ไผ่สาน พอกทับด้ วยดินเหนียว ซึง่ หมู่บ้านดินดังกล่าวกระจาย
อยูใ่ นเขตภูเขาด้ านทิศใต้ และทิศตะวันตกของ มณฑลฝูเจี ้ยน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมหมู่บ้านดินจีนแคะหงเคิง สร้ างขึ ้นในปี 1912 ครอบคลุม
พื ้นที่ 5,000 ตารางเมตร บ้ านดินของอาเภอหย่งติ ้งเมือง
หลงเหยียนบ้ านดินถู โหลวหย่งติ ้ง มีบ้านดินทรงกลมใน
อาเภอหย่งติ ้งมีทงสิ
ั ้ ้น 360 หลังและบ้ านดินทรงสีเ่ หลีย่ มมี
ทังสิ
้ ้น 4,000 กว่าหลัง สุดยอดบ้ านดินของอาเภอหย่งติ ้ง ชม
หมู่บ้านเกาเป่ ย สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1628 เป็ นบ้ านดินทรง
กลมที่ทาเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่เก่าแก่ที่สดุ เอกลักษณ์ เด่น
ของ “บ้ านดิน” ที่ตงของบ้
ั้
านดินส่วนใหญ่จะอยูใ่ นซอกเขา
ลึก โดยบ้ านดินแต่ละหลังจะมีเอกลักษณ์เด่นเป็ นข อง
ตัวเอง เนื่องจากมีการคานึงถึงระบบนิเวศในการปลูกสร้ าง
ซึง่ มีความเหมาะกับสภาพแวดล้ อมรอบข้ าง เป็ นความงามที่
ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติกบั อาคารที่อยูอ่ าศัยของ
มนุษย์ ลักษณะภายนอกของบ้ านดินมีรูปทรงตามแบบเลขา
คณิตที่หลากหลายไม่วา่ จะเป็ นทรงกลม ครึ่งวงกลม (รูปตัว
D) สีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า สีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส ห้ าเหลีย่ ม แปดเหลีย่ ม
เหตุผลที่ทาให้ บ้านดินแต่ละหลังมีรูปทรงไม่เหมือนกัน คือ
สภาพแวดล้ อมตามธรรมชาติโดยรอบ ความสะดวกในการ
ก่อสร้ าง และการใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ที่มีอยูจ่ ากัดอย่าง
เหมาะสม ฯลฯ แต่ไม่วา่ จะด้ วยเหตุใดก็ตาม บ้ านดินที่มีทรง
กลมสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนภายนอกได้ มาก
ที่สดุ สาหรับชาวจีนฮากกาแล้ วรูปทรงกลมเป็ นตัวแสดงถึง
การรวมกลุม่ ความสวยงาม และความสุข

ค่า

ภายในตัวบ้ านดินเปรี ยบเสมือนลานกว้ างของห้ างสรรพสินค้ า โดยรอบจะเป็ นห้ องพักหลายห้ องอยูต่ ิดกัน ซึง่
ปริ มาณของห้ องก็จะแตกต่างไปตามขนาดของอาคาร บ้ านดินส่วนใหญ่จะมีความสูงราว 3 – 4 ชัน้ ชันล่
้ างสุด
จะเป็ นโถงกลาง (โต๊ ะหมู่บูชาบรรพบุรุษ) ที่พกั รับรองแขก ยุ้งฉาง ห้ องน ้า ห้ องครัว คอกไก่ และคอกหมู ฯลฯ
แตกต่างกันตามประโยชน์การใช้ สอยของแต่ละตระกูล นอกจากนี ้บ้ านดินบางแห่งยังวางโรงศพของจริ งไว้ ในบริ
เวรด้ านหลังของโต๊ ะหมู่บูชาบรรพบุรุษ โดยเชื่อว่าจะสามารถส่งผลดีตอ่ ลูกหลานหรื อคนในบ้ านได้ ชันบนสุ
้
ด
จะเป็ นห้ องพักของเจ้ าของบ้ านและครอบครัว โดยส่วนใหญ่แล้ วห้ องพักเจ้ าของบ้ านจะเป็ นห้ องที่ตงในจุ
ั ้ ดที่มี ฮ
วงจุ้ยดีที่สดุ และสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบๆได้ อย่าง
ชัดเจน ชันรองลงมาเป็
้
นที่อยูอ่ าศัยของข้ าทาสบริ วาร
ช่วงที่เขตหย่งติ ้งเฟื่ องฟูที่สดุ เคยมีผ้ อู ยูอ่ าศัยในบ้ าน
ดินแห่งหนึง่ มากกว่า 800 คน ขณะที่ปัจจุบนั บ้ านดิน
ส่วนใหญ่ได้ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์สาหรับดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากต่างแดน
ขณะที่บางแห่งยังมี
ชาวบ้ านอาศัยอยูก่ ว่า 300 คน ชม จิน้ ฝูโหลว เป็ น
บ้ านดินยุคใหม่ สร้ างโดยต้ นตระกูลซู ผู้มงั่ คัง่ จากการกิจการใบยาสูบ ในปี ค.ศ.1913 บ้ านดินหลังนี ้มีการ
ประยุกต์รูปแบบสถาปั ตยกรรมยุโรปเข้ ากับสถาปั ตยกรรมพื ้นบ้ านของชาวจีนฮากกา
เป็ นบ้ านดิ นที่มี
ทัศนียภาพโดยรอบสวยงามที่สดุ เนื่องจากตังอยู
้ โ่ ดดๆ และมีลาธารขนาดใหญ่อยูด่ ้ านข้ าง เป็ นบ้ านดินหลังที่ทา
ให้ ได้ รับการพิจารณาขึ ้นทะเบียนมรดกโลกหลังแรก ในปี ค.ศ.2002
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองหย่งติ ้ง 土楼王子酒店或同级 King Tulou Hotel ระดับ4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม หนานจิง้ – บ้ านดินถู่โหลว "เถียน หลัว เคิง" – "ถ่ า เซี่ย"
07.00
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
เช้ า นาท่านเดินทางสูอ่ าเภอ หนานจิง้ ( ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ) ให้ ทา่ นได้ ชมวิวสองข้ างทาง
เมืองหนานจิง้ ซึง่ ได้ รับว่า ซึง่ ได้ รับชื่อว่าเป็ น "ดินแดนแห่ง
บ้ านดิน" มีบ้านดินรูปแบบต่าง ๆ กว่า 15,000 แห่ง ใน
จานวนนี ้ หมู่บ้านดินเถียนหลัวเคิง หมู่บ้านดินเหอเคิง บ้ าน
ดินหวยหย่วน และ บ้ านดินกุ้ยได้ ถกู บันทึกอยูใ่ นบัญชีรายชื่อ
มรดกโลกทางวัฒนธรรมด้ วย นาท่านชม บ้ านดินถู่โหลว
เป็ นสิง่ ก่อสร้ างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทังเป็
้ นสัญลักษณ์
แห่งภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรื อ เค้ อเจีย ที่สบื ทอด
วัฒนธรรมจากรุ่นสูร่ ุ่น ลักษณะโครงสร้ างของถู่โหลวภายใน
เป็ นไม้ ไผ่สานพอกทับด้ วยดินเหนียว บ้ านดินถู่โหลวสร้ างขึ ้น
ในสมัยซ่งใต้ มีการรักษาและสืบทอดจนถึงยุคปั จจุบนั รวม
อายุกว่า 800 ปี ลักษณะทัว่ ไปของบ้ านดินมีรูปทรงเลขา

12.00

17.30

คณิตที่แปลกตา ทังทรงกลมและสี
้
เ่ หลีย่ ม บริ เวณ
ตรงกลางเปิ ดโล่ง
มีโครงสร้ างอาคารที่
สลับซับซ้ อน มีจานวนห้ องราว 100 – 200 ห้ อง
ห้ องครัวและห้ องอาหารอยูช่ นแรก
ั้
ชันต่
้ อมา
ได้ แก่ห้องเก็บพืชผลทางการเกษตรชันที
้ ่สามและ
สี่ คือห้ องนอน นอกจากนันยั
้ งมีห้องสาหรับจัดพิธี
สาคัญๆทางบ้ าน เช่น งานแต่งงาน งานมงคลรื่ นเริ งต่างๆ จุดแรกที่ไปเที่ยวถือ ถู่โหลว "เถียน หลัว เคิง" (田
螺坑土楼群) โดยให้ ชมแต่หา่ งๆ ไม่ให้ ขึ ้นบ้ าน บ้ านดินแห่งนี ้ประกอบด้ วย 5 หลัง ในจานวนดังกล่าว
เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ ม 1 หลัง ซึง่ อยูต่ รงกลาง และเป็ นรูปทรงกลม 4 หลัง ซึง่ อยูโ่ ดยรอบ จึงได้ สมญานามว่า "บุปผา 5
ดอก" หรื อ "กับข้ าว 4 จาน น ้าซุป 1 ถ้ วย" มีทงุ่ นารายรอบ เห็นมีการแขวนเสื ้อผ้ าในบ้ านดิน แสดงว่า มีคน
อาศัยอยู่
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
จุดที่สองคือ บ้ านดินถู่โหลว "อีว้ ์ ชาง โหลว" (裕昌楼) ซึง่ แปลว่า "บ้ านมัง่ มีเจริ ญ" บ้ านดินนี ้อายุราว 600
ปี สร้ างสมัยราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1206-1368) เป็ นหลังเดี่ยวรูปทรงกลม เส้ นผ่าศูนย์กลาง 36 เมตร อยูร่ ิ มธาร
น ้าใสสะอาด น ้าไหลริ นเอื่อยๆ กาแพงบ้ านเป็ นดิน มีประตูบานเดียว พอเข้ าประตูบ้านแล้ ว เห็นว่า ภายใน
จัดเป็ น 5 ชัน้ ชันล่
้ างเป็ นห้ องครัว ชันที
้ ่ 2 เป็ นโกดังเก็บของ และชันที
้ ่ 3 เป็ นห้ องนอน ตรงลานปูด้วยก้ อนหิน ซึง่
หาได้ จากธารน ้า มีบอ่ น ้าให้ ใช้ และมีศาลเจ้ า ชาวบ้ านที่นี่นาของพื ้นเมืองมาจาหน่ายให้ นกั ท่องเที่ยว เช่น ใบ
ชา "จิน เซี่ยน เหลียน" เห็ดหูหนู เห็นหอม และ หน่อไม้ ซึง่ เก็บได้ ตามป่ าเขา เป็ นของดีและราคาไม่แพงหนักเมื่อ
เทียบกับห้ าง เพราะไม่ต้องบวกกับค่าขนส่ง และจุดสุดท้ ายที่ไปชมคือ บ้ านดินถู่โหลว "ถ่ า เซี่ย" (塔下) อยู่
ในหมู่บ้านแห่งหนึง่ มีหลายหลังด้ วยกัน อยูส่ องฝั่ งธารน ้า บางหลังยังอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ แต่บางหลังเริ่ มมีรอย
แตกตรงกาแพง ชาวบ้ านที่นี่ยงั อยูก่ นั ตาม
ธรรมชาติ มีพอ่ ค้ าแม่ขายนาเสนอผลผลิต
พื ้นบ้ าน บ้ างเจ้ ากาลังตากหน่อไม้ บนสะพาน
ราคาประมาณชัง่ ละ 40 หยวน หรื อ กิโลกรัม
ละ 80 หยวน นาไปต้ มกับหมู 3 ชันในวั
้ นสาร์
ทจีน อร่อยแน่ๆ
 รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร
 พักที่เมืองหนางจิง้ 万嘉豪国际温泉大酒店或同级 Wanjiahao International Hot Spring Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี
07.00
เช้ า

12.00

18.30

หนานจิง้ – เซียะเหมิน – เกาะกู่ล่างอวี่ – ถนนหวงเต่ าลู่ – สวนซูจวงฮัวหยวน
– พิพิธภัณฑ์ เปี ยโน
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสูเ่ ซียะเหมิน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง )ซึง่ มีชื่อในสาเนียงฝูเจี ้ยนว่า
อามอย เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สดุ
ของมณฑลนี ้เซียะเหมิน
ถูก
ยกระดับขึ ้นมาเป็ นเมืองใหญ่ใน
ค.ศ.1387 เนื่องจากเป็ นเมืองท่าที่
สาคัญมาแต่อดีต จึงกลายเป็ น
พื ้นที่ส้ รู บหลายครัง้ ในศตวรรษที่
17 ผู้ภกั ดีตอ่ ราชวงศ์หมิงลี ้ภัยจากพรรคแมนจูมาที่นี่ ส่วนขุนพลหมิง ชื่อคอซิ่งกา หนีข้ามไปไต้ หวันได้ ก็
จากท่าเรื อเมืองนี ้ เกาะกูลา่ งอวีซ่ งึ่ อยูด่ ้ านหน้ าของเมืองก็ตกอยูภ่ ายใต้ การปกครองของต่างชาติเมื่อจีนทา
สนธิสญ
ั ญาหนานกิงใน ค.ศ.1842 เซียะเหมิน กลายเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษใน ค.ศ.1980 และได้ รับ
นโยบายสนับสนุน การลงทุนของชาวจีนโพ้ นทะเล
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เกาะกู่ล่างอวี่ ผ่านชม ถนนหวงเต่ าลู่
ถนนเรี ยบชายหาดเป็ นถนนที่อยูต่ ิดกับชายทะเล เป็ นถนน
ที่มีการวางผังเมืองไว้ อย่างเป็ นระเบียบและปลอดภัยมาก
โดยจะแบ่งเป็ น 3 ช่องทางจราจรคือ ถนนสาหรับรถยนต์วิ่ง
, ถนนสาหรับรถจักรยาน , ถนนสาหรับคนเดิน ทาไว้ เพื่อให้
ผู้คนทัว่ ไปและนักท่องเที่ยวได้ มาพักผ่อนหย่อนใจ
( ใช้ เวลานัง่ เรื อประมาณ 45 นาที ) ชมวิวทิวทัศน์ความงามของเกาะเปี ยโน เกาะนี ้มีขนาด 1.78
ตารางกิโลเมตร เป็ นศุนย์รวมสถาปั ตยกรรมของชนชาติตา่ งๆ ทัว่ โลก ซึง่ ชาวจีนโพ้ นทะเลได้ สร้ างไว้
เพื่อเป็ นบ้ านพักและยังได้ สมญานามว่าเกาะแห่งเสรี ภาพ และยังเป็ นที่นิยมในหมู่ผ้ ทู ี่ต้องการอาบแดด
และเล่นน ้า จากนันชมสวนซู
้
จวงฮัวหยวน ซึง่ สร้ างขึ ้นโดยหลีเ่ อ่อเจียเศรษฐี ชาวไต้ หวัน ผู้ซงึ่ อพยพ
ครอบคครัวลีภยั สงครามจีน-ญี่ปนุ่ ในปี ค.ส.1985 และสร้ างในค.ศ. 1913 สวนที่สร้ างโดยอาศัย
ธรรมชาติทางทะเล ชมภูเขาซึง่ มีถ ้า 12 แห่ง สะพาน 44 แห่ง พร้ อมเก๋งจีนต่างๆ อันสวยงาม จากนัน้
นาท่านขึ ้นเขาชมความงามของทิวทัศน์ชายทะเลรอบเกาะ พร้ อมชมความงามของเมืองเซียะเหมินได้
โดยรอบ
ได้ เวลาพอสมควรแล้ วชมพิพิธภัณฑ์ เปี ยโนแห่งเดียวในประเทศจีน จากนันน
้ าท่าน
ท่า
ป ะเซียะเหมิน
 รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร
 พักที่เซียะเหมิน 翔鹭国际大酒店或同级 Xianglu Grand Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า
07.00

12.00
16.10
18.30

สวนหินแกะสลักฮุ่ยเหอ – ถนนจงซาน – เซียะเหมิน – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาชม สวนหินแกะสลักฮุ่ยเหอ มีรูปแกะสลักหินสวยงาม
มากมาย พร้ อมชม การเต้ นระบาพื ้นเมืองของชาวฮุ่ยอัน
และนาท่านช้ อปปิ ง้ กับสินค้ าหลากหลายชนิดที่ ถนนจง
ซาน ซึง่ เป็ นย่านห้ างสรรพสินค้ าใจกลางเมือง บนถนนนี ้จะมี
ห้ างร้ านตังอยู
้ เ่ ป็ นจานวนมาก มีสนิ ค้ าให้ เลือกซื ้อเกือบทุก
ประเภท
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองเซียะเหมิน
เหินฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG611
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาเข้ าชัน้ 2 โดยสวัสดิภาพ
พร้ อมภาพความประทับใจมิลมื เลือน
ขอบคุณท่านที่ใช้ บริ การ

