
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง    

วันแรก    (1) กรุงเทพฯ – เซียะเหมิน – วัดผู่โถใต้ – ช้อปปิงถนนจงซัน      
08.30 พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิช้ัน อาคารผู้โดยสารขาออก 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2-4  

แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน   

10.40    เหินฟ้าสู่ เมืองเซียะเหมิน โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG610   
   จากกรุงเทพฯ ถึง เมืองเซียะเหมิน ใชเ้วลาบิน 3.25 ชัว่โมง  
                          เวลาที่เมืองจีน เร็วกวา่ กรุงเทพฯ 1 ชัว่โมง 
15.05 ถึงท่าอากาศยาน เมืองเซียะเหมิน หลงัผา่นขั้นตอน

สนามบินและ  ศุลกากรแลว้ จากนั้นน าท่านนมสัการ
พระพทุธรูปและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่ วัดผู่โถใต้ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ภูเขาผู่
โถใต ้ (อยูท่างดา้นใตจ้ากภูเขาผูโ่ถที่เซ่ียงไฮ)้ เป็น 1 ใน 4 



วดัที่มีช่ือเสียงที่สุดในจีน เป็นวดัเก่าแก่ สร้างในสมยัราชวงศถ์งั ที่น่ีท่านจะไดพ้บ “ตน้ไมแ้ห่งความคิด 
ถึง” ชมวหิารพระพทุธพระคมัภีร์สมยัราชวงศห์มิง นมสัการ
พระโพธิสตัวส์หสัสหตัถ ์ สหสัสเนตร (หรือเจา้แม่กวนอิม
พนัมือพนัตา) พระแกว้มรกตซ่ึงอญัเชิญมาจากประเทศพม่า 
รูปป้ันพระสงัฆจาย รอบบริเวณวดัยงัมีพื้นที่นัง่พกัผอ่น
หยอ่นใจในบรรยากาศสบายๆ ทั้งตามโขดเขา เชิงบนัไดหิน 
หรือตามศาลา อิสระเดินชอ้ปป้ิงถนนจงซาน ปัจจุบนัเป็น
ถนนชอ้ปป้ิงที่ไดรั้บความนิยมของนกัทอ่งเที่ยวเป็นอยา่งมากเพราะมีหา้งร้านมากมายและมีสินคา้ใหเ้ลือกช้
อปเกือบทุกประเภท   

พกั 翔鹭国际大酒店或同级  Xianglu Grand Hotel or   ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง  (2)   เซียะเหมิน – เมืองหย่งติง้ – หมู่บ้านหย่งติง้หรือบ้านดินหงเคงิ  –  จิน้ฝูโหลว        
07.00         รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหย่งต้ิง บา้นดินถู่โหลว ตั้งอยูท่ี่
อ  าเภอหยง่ต้ิง มณฑลฝเูจ้ียน ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกล าดบัที่ 36 ของจีน จากที่ประชุมคณะ 
กรรมการมรดกโลกขององคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยเูนสโก คร้ังที่ 
32 ที่เมืองควเิบก ประเทศแคนาดา ซ่ึงคณะกรรมการ
ลงความเห็นวา่เป็นส่ิงก่อสร้างที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
อีกทั้งเป็นสญัลกัษณ์แห่งภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรือ เคอ้เจีย ที่สืบทอดวฒันธรรมจากรุ่นสู่รุ่น บา้นดินถู่
โหลวที่ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีทั้งส้ิน 46 หลงั ลกัษณะโครงสร้างของถู่โหลวภายในเป็นไมไ้ผ่
สาน พอกทบัดว้ยดินเหนียว ซ่ึงหมู่บา้นดินดงักล่าวกระจายอยูใ่นเขตภูเขาดา้นทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกของ 
มณฑลฝเูจ้ียน 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
ชมหมู่บา้นดินจีนแคะหงเคิง สร้างขึ้นในปี 1912 ครอบคลุม
พื้นที่ 5,000 ตารางเมตร   บา้นดินของอ าเภอหยง่ต้ิงเมืองหลง
เหยยีนบา้นดินถู โหลวหยง่ต้ิง มีบา้นดินทรงกลมในอ าเภอ
หยง่ต้ิงมีทั้งส้ิน 360 หลงัและบา้นดินทรงส่ีเหล่ียมมีทั้งส้ิน 
4,000 กวา่หลงั สุดยอดบา้นดินของอ าเภอหยง่ต้ิง ชมหมู่บ้าน
เกาเป่ย  สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1628 เป็นบา้นดินทรงกลมที่ท  า
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดเอกลกัษณ์เด่นของ “บา้น
ดิน”  ที่ตั้งของบา้นดินส่วนใหญ่จะอยูใ่นซอกเขาลึก โดยบา้นดินแต่ละหลงัจะมีเอกลกัษณ์เด่นเป็นข  องตวัเอง 
เน่ืองจากมีการค านึงถึงระบบนิเวศในการปลูกสร้างซ่ึงมีความเหมาะกบัสภาพแวดลอ้มรอบขา้ง เป็นความงามที่
ผสมผสานกนัระหวา่งธรรมชาติกบัอาคารที่อยูอ่าศยัของมนุษย ์ ลกัษณะภายนอกของบา้นดินมีรูปทรงตามแบบ
เลขาคณิตที่หลากหลายไม่วา่จะเป็นทรงกลม คร่ึงวงกลม (รูปตวั D) ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ส่ีเหล่ียมจตัุรัส หา้เหล่ียม 



แปดเหล่ียม เหตุผลที่ท  าใหบ้า้นดินแต่ละหลงัมีรูปทรงไม่เหมือนกนั คือ สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติโดยรอบ 
ความสะดวกในการก่อสร้าง และการใชป้ระโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยูจ่  ากดัอยา่งเหมาะสม ฯลฯ แต่ไม่วา่จะดว้ยเหตุ
ใดก็ตาม บา้นดินที่มีทรงกลมสามารถดึงดูดความสนใจของผูค้นภายนอกไดม้ากที่สุด ส าหรับชาวจีนฮากกาแลว้
รูปทรงกลมเป็นตวัแสดงถึงการรวมกลุ่ม ความสวยงาม 
และความสุข ภายในตวับา้นดินเปรียบเสมือนลานกวา้งของ
หา้งสรรพสินคา้ โดยรอบจะเป็นหอ้งพกัหลายหอ้งอยู่
ติดกนั ซ่ึงปริมาณของหอ้งก็จะแตกต่างไปตามขนาดของ
อาคาร บา้นดินส่วนใหญ่จะมีความสูงราว 3 – 4 ชั้น ชั้น
ล่างสุดจะเป็นโถงกลาง (โตะ๊หมู่บูชาบรรพบุรุษ) ที่พกั
รับรองแขก ยุง้ฉาง หอ้งน ้ า หอ้งครัว คอกไก่ และคอกหมู 
ฯลฯ แตกต่างกนัตามประโยชน์การใชส้อยของแต่ละ
ตระกูล นอกจากน้ีบา้นดินบางแห่งยงัวางโรงศพของจริง
ไวใ้นบริเวรดา้นหลงัของโตะ๊หมู่บูชาบรรพบุรุษ  โดยเช่ือ
วา่จะสามารถส่งผลดีต่อลูกหลานหรือคนในบา้นได ้  ชั้น
บนสุดจะเป็นหอ้งพกัของเจา้ของบา้นและครอบครัว โดย
ส่วนใหญ่แลว้หอ้งพกัเจา้ของบา้นจะเป็นหอ้งที่ตั้งในจุดที่
มีฮวงจุย้ดีที่สุดและสามารถชมววิทิวทศัน์รอบๆไดอ้ยา่งชดัเจน ชั้นรองลงมาเป็นที่อยูอ่าศยัของขา้ทาสบริวาร 
ช่วงที่เขตหยง่ต้ิงเฟ่ืองฟูที่สุด เคยมีผูอ้ยูอ่าศยัในบา้นดินแห่งหน่ึงมากกวา่ 800 คน ขณะที่ปัจจุบนั บา้นดินส่วน
ใหญ่ไดก้ลายเป็นพพิธิภณัฑส์ าหรับดึงดูดนกัท่องเที่ยวจากต่างแดน ขณะที่บางแห่งยงัมีชาวบา้นอาศยัอยูก่วา่ 300 
คน ชม จิน้ฝูโหลว เป็นบา้นดินยคุใหม่ สร้างโดยตน้ตระกูลซู ผูม้ ัง่ค ัง่จากการกิจการใบยาสูบ ในปี ค.ศ.1913บา้น
ดินหลงัน้ีมีการประยกุตรู์ปแบบสถาปัตยกรรมยโุรปเขา้กบัสถาปัตยกรรมพื้นบา้นของชาวจีนฮากกา เป็นบา้น
ดินที่มีทศันียภาพโดยรอบสวยงามที่สุดเน่ืองจากตั้งอยูโ่ดดๆ และมีล าธารขนาดใหญ่อยูด่า้นขา้ง เป็นบา้นดิน
หลงัที่ท  าใหไ้ดรั้บการพจิารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลงัแรก ในปี ค.ศ.2002  

ค ่า        รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   
永定天子温泉酒店或同级 Tianzi Hot Sprong Resort  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

ท่านสมารถแช่น ้าแร่ในโรงแรมตามอัธยาศัย กรุณาน าชุดวา่ยน ้ าไปดว้ย  

วันที่สาม  (3)   หย่งติง้ – เซียะเหมิน – เกาะกู่ลั่งหยู๋ (สวนซูจวง – พิพิธภัณฑ์เปียโน+รถกอล์ฟ)        
07.00  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เช้า น าท่านเดินทางกลบัสู่เซียะเหมนิ ซ่ึงมีช่ือใน
ส าเนียงฟุเจ้ียนวา่ อามอย เป็นเมืองที่มีช่ือเสียง
ที่สุดของมณฑลน้ีเซียะเหมิน ถูกยกระดบั
ขึ้นมาเป็นเมืองใหญ่ใน ค.ศ.1387 เน่ืองจากเป็น
เมืองท่าที่ส าคญัมาแต่อดีต จึงกลายเป็นพื้นที่สู้
รบหลายคร้ังในศตวรรษที่ 17 ผูภ้กัดีต่อ
ราชวงศห์มิงล้ีภยัจากพรรคแมนจูมาที่น่ี ส่วนขนุพลหมิง    ช่ือคอซ่ิงกา หนีขา้มไปไตห้วนัไดก้็จากท่าเรือ
เมืองน้ี เกาะกลู่างอวีซ่ึ่งอยูด่า้นหนา้ของเมืองก็ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของต่างชาติเม่ือจีนท าสนธิสญัญา



หนานกิงใน ค.ศ.1842 เซียะเหมิน กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษใน ค.ศ.1980 และไดรั้บนโยบายสนบัสนุน  
การลงทุนของชาวจีนโพน้ทะเล 

12.00   รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่  เกาะกู่ล่างอวี่ ผา่นชม ถนนหวงเต่าลู่ 
ถนนเรียบชายหาดเป็นถนนที่อยูติ่ดกบัชายทะเล เป็นถนน
ที่มีการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งเป็นระเบียบและปลอดภยัมาก 
โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่องทางจราจรคือ ถนนส าหรับรถยนต์
วิง่ , ถนนส าหรับรถจกัรยาน , ถนน 
ส าหรับคนเดิน ท าไวเ้พือ่ใหผู้ค้นทัว่ไปและนกัท่องเที่ยว
ไดม้าพกัผอ่นหยอ่นใจ ชมววิทิวทศัน์ความงามของชายหาดที่น่ี หรือเกาะเปียโน เกาะน้ีมีขนาด 1.78 
ตารางกิโลเมตร  เป็นศุนยร์วมสถาปัตยกรรมของชนชาติต่างๆ ทัว่โลก ซ่ึงชาวจีนโพน้ทะเลไดส้ร้างไว ้
เพือ่เป็นบา้นพกัและยงัไดส้มญานามวา่เกาะแห่งเสรีภาพ และยงัเป็นที่นิยมในหมู่ผูท้ี่ตอ้งการอาบแดด 
และเล่นน ้ า จากนั้นชมสวนซูจวงฮัวหยวน ซ่ึงสร้างขึ้น
โดยหล่ีเอ่อเจียเศรษฐีชาวไตห้วนั ผูซ่ึ้งอพยพ
ครอบคครัวลีภยัสงครามจีน-ญี่ปุ่ น ในปี ค.ส.1985 และ
สร้างในค.ศ. 1913 สวนที่สร้างโดยอาศยัธรรมชาติทาง
ทะเล ชมภูเขาซ่ึงมีถ ้า 12 แห่ง สะพาน 44 แห่ง พร้อม
เก๋งจีนต่างๆ อนัสวยงาม จากนั้นน าท่านขึ้นเขาชมความ
งามของทิวทศัน์ชายทะเลรอบเกาะ   พร้อมชมความงาม
ของเมืองเซียะเหมินไดโ้ดยรอบ   ไดเ้วลาพอสมควรแลว้ชมพิพิธภัณฑ์เปียโนแห่งเดียวในประเทศจีน 
จากนั้นน าท่าน                     ท่า                   ป   ะเซียะเหมิน   

18.30  รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร   
 พักที่ 翔鹭国际大酒店或同级 Xianglu Grand Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี    (4)     เซียะเหมิน – เมืองผู่เถียน (โดยเรือ) – เกาะเหมยโจว – ศาลเจ้าแม่ทับทิม – เซียะเหมิน  
07.00  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

เช้า น าท่านเดินทางสู่เมืองผู่ถยีน อีกหน่ึงเมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้รียบชายฝ่ังทะเลของ
มณฑลฝเูจ้ียน ในสมยัโบราณเมืองผเูถียนเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการปกครองของมณฑลฝเูจ้ียนตอน
กลาง เป็นแหล่งก าเนิดของวดัเสา้หลิน（少

林寺）และ เจา้แม่มาจู่（妈祖）เมืองผู
เถียน เป็นเมืองที่ปลูกล้ินจ่ีเยอะ จึงมีอีกช่ือ
หน่ึงวา่เมืองล้ินจ่ี    จากนั้นน าท่านโดยสาร
เรือสู่  เกาะเหมยโจว เน่ืองจากวา่เกาะแห่งน้ี
เป็นบา้นเกิดของเทพธิดาแห่งทอ้งทะเลเจา้
แม่มาจู่ (มาจูหลินม่อเหนียน) หรือที่เรานิยม
เรียกกนัวา่ เจา้แม่ทบัทิม เทพเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิของชาวเดินเรือเช้ือสายจีนทัว่โลก ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเที่ยว
กวา่ 100 ลา้นคน กวา่ 20 ประเทศ เดินทางมาเพือ่กราบไหวแ้ละขอพรนมสัการองคเ์จา้แม่ทบัทิม 



 

12.00   รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
น าท่านสู่ศาลเจ้าแม่ทับทิม (Mazu Temple) เพือ่
นมสัการรูปป้ันหินองคเ์จา้แม่ ที่มีความสูงถึง 14.30 
เมตร ถือวา่เป็นรูปป้ันที่ดูอ่อนหวานและสง่างาม ยนืตั้ง
ตระหง่ายอยูบ่นภูเขาอยา่งสวยงาม โดยในปี ค.ศ.2005 
วดัแห่งน้ีไดรั้บรางวลัมรดกทางวฒันธรรมอีกแห่งของ
จีน สมควรแก่เวลา น าท่านโดยสารเรือขา้มเกาะกลบัสู่
เมืองผูเ่ถียน  และเดินทางกลบัเมืองเซียะเหมิน 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พักที่ 翔鹭国际大酒店或同级 Xianglu Grand Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

วันที่ห้า         (5)        สวนหินแกะสลักฮุ่ยเหอ – เซียะเหมนิ – กรุงเทพฯ         
07.00  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าชม สวนหินแกะสลักฮุ่ยเหอ รูปร่างประหลาด รูปร่าง
เหมือนส่ิง ต่างๆ เช่นเหมือนหมูสามชั้น เหมือนรูปร่าง
ทรวดทรงหญิงสาว หรือเป็นหินประเภทที่สีสนสวยงาม 
หรือจะเป็นหินที่แกะเป็นรูป ต่าง ๆ ไม่วาจะเป็นแกะ 
เป็นรูปพระพทุธรูป รูปสตัว ์ ต่างๆ ที่มีลกัษณะทีเ่หมือน
จริงมาก ประณีต สวยงาม จากนน้ชมการแสดงระบ า
พื้นเมืองของชาวฮุ่ยอนั  

12.00   รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  
  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเซียะเหมิน     
16.05  เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG611 
18.25  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาเข้าช้ัน 2 โดยสวสัดิภาพ  

พร้อมภาพความประทบัใจมิลืมเลือน 
 
 

ขอบคุณทา่นที่ใชบ้ริการ 
 
  

 


