
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง  
วันแรก    (1) กรุงเทพฯ – เซียะเหมิน – วัดผู่โถใต้       
08.30 เชิญท่านผูมี้เกียรติพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช้ัน 4  อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้า

หมายเลข 2-4  โรว์ D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทัฯ จะคอยอ านวยความ
สะดวกแก่ท่านในเร่ืองเอกสารและสมัภาระ  

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

สนามบินและ  ศุลกากรแลว้ จากนั้นน าท่านนมสัการ
พระพทุธรูปและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่ วัดผู่โถใต้ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ภูเขา
ผูโ่ถใต ้(อยูท่างดา้นใตจ้ากภูเขาผูโ่ถที่เซ่ียงไฮ)้ เป็น 1 ใน 
4 วดัที่มีช่ือเสียงที่สุดในจีน เป็นวดัเก่าแก่เร่ิมสร้างใน
สมยัราชวงศถ์งั ที่น่ีท่านจะไดพ้บ “ตน้ไมแ้ห่งความคิด 
ถึง” ชมวหิารพระพทุธ พระคมัภีร์สมยัราชวงศห์มิง 



 

นมสัการพระโพธิสตัวส์หตัหตัถส์หตัเนตร 
(หรือเจา้แม่ กวนอิมพนัมือพนัตา) พระแกว้
มรกตซ่ึงอญัเชิญมาจากประเทศพม่า รูปป้ัน
พระสงัฆจาย รอบบริเวณวดัยงัมีพื้นที่นัง่
พกัผอ่นหยอ่นใจในบรรยากาศสบายๆ ทั้ง
ตามโขดเขา เชิงบนัไดหิน หรือตามศาลา 
หรือใครจะลองไปโยนเหรียญอธิษฐานลงบ่อ
น ้ า และโยนใหข้ึ้นไปติดบนโขดหินกอ้นมหึมาที่วา่กนัวา่ส่ิงที่อธิษฐานไวจ้ะเป็นจริงก็ได ้ อีกส่ิงที่น่าสนใจ
คือ อกัษรจีนสีทอง ที่จารึกไวโ้ดยพระเจ้ิงหุย้ในราชวงศชิ์ง ที่มีความหมายถึงชีวติผูค้น ซ่ึงมีทั้งสุขทุกข ์ รวย
จนแตกต่างกนั แต่สุดทา้ยทุกคนก็หนีไม่พน้ความตายเหมือนกนั 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกั 翔鹭国际大酒店或同级 Xianglu Grand Hotel or   ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง  (2)   เซียะเหมิน – เมืองหย่งติง้ – หมู่บ้านหย่งติง้หรือบ้านดินถู่โหลว  –  จิน้ฝูโหลว        
07.00         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหย่งต้ิง บา้นดินถู่โหลว ตั้งอยูท่ี่
อ  าเภอหยง่ต้ิง มณฑลฝเูจ้ียน ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกล าดบัที3่6ของจีนจากที่ประชุมคณะ 
กรรมการมรดกโลกขององคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยเูนสโก คร้ังที่ 
32 ที่เมืองควเิบก ประเทศแคนาดาซ่ึงคณะกรรมการลง
ความเห็นวา่เป็นส่ิงก่อสร้างที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
อีกทั้งเป็นสญัลกัษณ์แห่งภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรือ เคอ้เจียที่สืบทอดวฒันธรรมจากรุ่นสู่รุ่น 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
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดเอกลกัษณ์



 

เด่นของ “บา้นดิน”  ที่ตั้งของบา้นดินส่วนใหญ่จะอยูใ่น
ซอกเขาลึก โดยบา้นดินแต่ละหลงัจะมีเอกลกัษณ์เด่นเป็นข  
องตวัเอง เน่ืองจากมีการค านึงถึงระบบนิเวศในการปลูก
สร้างซ่ึงมีความเหมาะกบัสภาพแวดลอ้มรอบขา้ง เป็นความ
งามที่ผสมผสานกนัระหวา่งธรรมชาติกบัอาคารที่อยูอ่าศยั
ของมนุษย ์ ลกัษณะภายนอกของบา้นดินมีรูปทรงตามแบบ
เลขาคณิตที่หลากหลายไม่วา่จะเป็นทรงกลม คร่ึงวงกลม 
(รูปตวั D) ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ส่ีเหล่ียมจตัุรัส หา้เหล่ียม แปด
เหล่ียม เหตุผลที่ท  าใหบ้า้นดินแต่ละหลงัมีรูปทรงไม่
เหมือนกนั คือ สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติโดยรอบ ความ
สะดวกในการก่อสร้าง และการใชป้ระโยชน์จากพื้นที่ที่มี
อยูจ่  ากดัอยา่งเหมาะสม ฯลฯ แต่ไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม 
บา้นดินที่มีทรงกลมสามารถดึงดูดความสนใจของผูค้น
ภายนอกไดม้ากที่สุด ส าหรับชาวจีนฮากกาแลว้รูปทรงกลมเป็นตวัแสดงถึงการรวมกลุ่ม ความสวยงาม และ
ความสุข ภายในตวับา้นดินเปรียบเสมือนลานกวา้งของหา้งสรรพสินคา้ โดยรอบจะเป็นหอ้งพกัหลายหอ้งอยู่
ติดกนั ซ่ึงปริมาณของหอ้งก็จะแตกต่างไปตามขนาดของอาคาร บา้นดินส่วนใหญ่จะมีความสูงราว 3 – 4 ชั้น ชั้น
ล่างสุดจะเป็นโถงกลาง (โตะ๊หมู่บูชาบรรพบุรุษ) ที่พกัรับรองแขก ยุง้ฉาง หอ้งน ้ า หอ้งครัว คอกไก่ และคอกหมู 
ฯลฯ แตกต่างกนัตามประโยชน์การใชส้อยของแต่ละตระกูล นอกจากน้ีบา้นดินบางแห่งยงัวางโรงศพของจริงไว้
ในบริเวรดา้นหลงัของโตะ๊หมู่บูชาบรรพบุรุษ  โดยเช่ือวา่จะสามารถส่งผลดีต่อลูกหลานหรือคนในบา้นได ้  ชั้น
บนสุดจะเป็นหอ้งพกัของเจา้ของบา้นและครอบครัว 
โดยส่วนใหญ่แลว้หอ้งพกัเจา้ของบา้นจะเป็นหอ้งที่ตั้ง
ในจุดที่มีฮวงจุย้ดีที่สุดและสามารถชมววิทิวทศัน์รอบๆ
ไดอ้ยา่งชดัเจน ชั้นรองลงมาเป็นที่อยูอ่าศยัของขา้ทาส
บริวาร ช่วงที่เขตหยง่ต้ิงเฟ่ืองฟูที่สุด เคยมีผูอ้ยูอ่าศยัใน
บา้นดินแห่งหน่ึงมากกวา่ 800 คน ขณะที่ปัจจุบนั บา้น
ดินส่วนใหญ่ไดก้ลายเป็นพพิธิภณัฑส์ าหรับดึงดูดนกัท่องเที่ยวจากต่างแดน ขณะที่บางแห่งยงัมีชาวบา้นอาศยัอยู่
กวา่ 300 คน ชม จิน้ฝูโหลว เป็นบา้นดินยคุใหม่ สร้างโดยตน้ตระกูลซู ผูม้ ัง่ค ั ่  งจากการกิจการใบยาสูบ ในปี 
ค.ศ.1913บา้นดินหลงัน้ีมีการประยกุตรู์ปแบบสถาปัตยกรรมยโุรปเขา้กบัสถาปัตยกรรมพื้นบา้นของชาวจีนฮาก
กา เป็นบา้นดินที่มีทศันียภาพโดยรอบสวยงามที่สุดเน่ืองจากตั้งอยูโ่ดดๆ และมีล าธารขนาดใหญ่อยูด่า้นขา้ง เป็น
บา้นดินหลงัที่ท  าใหไ้ดรั้บการพจิารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลงัแรก ในปี ค.ศ.2002  

ค ่า        รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   
พกั永定天子温泉酒店 Yongdign Tianzi Hotspring Hotel ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า  (ไม่รวมค่าเข้าสวนน า้แร่) 



 

 

วันที่สาม  (3)   หนานจิง้ – บ้านดินถู่โหลว "เถียน หลัว เคงิ" – "ถ่า เซ่ีย"        
07.00   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าท่านเดินทางสู่อ าเภอ หนานจิง้ ใหท้่านไดช้มววิสอง

ขา้งทาง เมืองหนานจิ้ง ซ่ึงไดรั้บวา่ ซ่ึงไดรั้บช่ือวา่เป็น 
"ดินแดนแห่งบา้นดิน" มีบา้นดินรูปแบบต่าง ๆ กวา่ 
15,000 แห่ง ในจ านวนน้ี หมู่บา้นดินเถียนหลวัเคิง 
หมู่บา้นดินเหอเคิง บา้นดินหวยหยว่น และ บา้นดินกุย้ได้
ถูกบนัทึกอยูใ่นบญัชีรายช่ือมรดกโลกทางวฒันธรรมดว้ย  

12.00   รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
น าท่านชม บ้านดินถู่โหลว เป็นส่ิงก่อสร้างที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอีกทั้งเป็นสญัลกัษณ์แห่งภูมิปัญญาของ
ชาวจีนแคะ หรือ เคอ้เจีย ที่สืบทอดวฒันธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ลกัษณะโครงสร้างของถู่โหลวภายในเป็นไมไ้ผ่
สานพอกทบัดว้ยดินเหนียว บา้นดินถู่โหลวสร้างขึ้นในสมยัซ่งใต ้ มีการรักษาและสืบทอดจนถึงยคุปัจจุบนั 
รวมอายกุวา่ 800 ปี ลกัษณะทัว่ไปของบา้นดินมีรูปทรง
เลขาคณิตที่แปลกตา ทั้งทรงกลมและส่ีเหล่ียม บริเวณ
ตรงกลางเปิดโล่ง มีโครงสร้างอาคารที่สลบัซบัซอ้น มี
จ านวนหอ้งราว 100 – 200 หอ้ง หอ้งครัวและห ้  อง
อาหารอยูช่ั้นแรก ชั้นต่อมาไดแ้ก่หอ้งเก็บพชืผลทาง
การเกษตรชั้นที่สามและส่ี คือหอ้งนอน นอกจากนั้นยงัมี
หอ้งส าหรับจดัพิธีส าคญัๆทางบา้น เช่น งานแต่งงาน งาน
มงคลร่ืนเริงต่างๆ  จุดแรกที่ไปเที่ยวถือ ถู่โหลว "เถียน หลัว เคงิ" (田螺坑土楼群) โดยให้ชมแต่ห่างๆ 
ไม่ใหข้ึ้นบา้น บา้นดินแห่งน้ีประกอบดว้ย 5 หลงั ในจ านวนดงักล่าว เป็นรูปส่ีเหล่ียม 1 หลงั ซ่ึงอยูต่รงกลาง 
และเป็นรูปทรงกลม 4 หลงั ซ่ึงอยูโ่ดยรอบ จึงไดส้มญานามวา่ "บุปผา 5 ดอก" หรือ "กบัขา้ว 4 จาน น ้ าซุป 1 
ถว้ย" มีทุ่งนารายรอบ เห็นมีการแขวนเส้ือผา้ในบา้นดิน แสดงวา่ มีคนอาศยัอยู ่ จุดที่สองคือ บา้นดินถู่โหลว 
"อ้ีว ์ ชาง โหลว" (裕昌楼) ซ่ึงแปลวา่ "บา้นมัง่มีเจริญ" บา้นดินน้ีอายรุาว 600 ปี สร้างสมยัราชวงศห์ยวน 
(ค.ศ. 1206-1368) เป็นหลงัเด่ียวรูปทรงกลม 
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 36 เมตร อยูริ่มธารน ้ าใส
สะอาด น ้ าไหลรินเอ่ือยๆ ก าแพงบา้นเป็นดิน 
มีประตูบานเดียว พอเขา้ประตูบา้นแลว้ เห็น
วา่ ภายในจดัเป็น 5 ชั้น ชั้นล่างเป็นหอ้งครัว 
ชั้นที่ 2 เป็นโกดงัเก็บของ และชั้นที่ 3 เป็น
หอ้งนอน ตรงลานปูดว้ยกอ้นหิน ซ่ึงหาได้
จากธารน ้ า มีบ่อน ้ าใหใ้ช ้และมีศาลเจา้  ชาวบา้นที่น่ีน าของพื้นเมืองมาจ าหน่ายใหน้กัท่องเที่ยว เช่น ใบชา  



 

"จิน เซ่ียน เหลียน" เห็ดหูหนู เห็นหอม 
และ หน่อไม ้ซ่ึงเก็บไดต้ามป่าเขา เป็นของ
ดีและราคาไม่แพงหนกัเม่ือเทียบกบัหา้ง 
เพราะไม่ตอ้งบวกกบัค่าขนส่ง  และจุด
สุดทา้ยที่ไปชมคือ บา้นดินถู่โหลว "ถ่า 
เซ่ีย" (塔下 ) อยูใ่นหมู่บา้นแห่งหน่ึง มี
หลายหลงัดว้ยกนั อยูส่องฝ่ังธารน ้ า บาง
หลงัยงัอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ แต่บางหลงัเร่ิมมีรอยแตกตรงก าแพง ชาวบา้นที่น่ียงัอยูก่นัตามธรรมชาติ มี
พอ่คา้แม่ขายน าเสนอผลผลิตพื้นบา้น บา้งเจา้ก าลงัตากหน่อไมบ้นสะพาน ราคาชัง่ละ 40 หยวน หรือ 
กิโลกรัมละ 80 หยวน (400 บาท) นกัทอ่งเที่ยวไทยบางคนเลือกซ้ือคร่ึงช่าง คือ 20 หยวน 100 บาท บอกวา่
น าไปตม้กบัหมู 3 ชั้นในวนัสาร์ทจีน อร่อยแน่ๆ 

17.30  รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร   
  พักที่漳州明發溫德姆至尊豪廷大酒店 (Wyndham Grand Plaza Royale Mingfa Zhangzhou) 
                                                                                                        ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี    (4)     หนานจิง้ – เมืองฉวนโจว – วัดไคหยวน – พิพิธภัณฑ์การคมนาคมทางทะเล  
                                      - ภูเขาชิงหยวนซาน -ถนนถูเหมิน  
07.00  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

 น าท่านเดินทางโดยรถบสั สู่เมืองฉวนโจว ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใต ้ ของมณฑลฮกเก้ียน ในอดีตเคยเป็น
ศูนยก์ลางการคา้ทางทะเลและเป็นจุดเร่ิมตน้เสน้ทางสายไหมทางทะเล ปัจจุบนัเมืองฉวนโจว เป็นหน่ึงใน
สามเมืองใหญ่ที่มีความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจและวฒันธรรมของมณฑล ฮกเก้ียน  น าท่านเที่ยวชม วัดไค
หยวน ที่สร้างขึ้นในสมยัราชวงศถ์งัเมือปี ค.ศ.
686 ชมวิหารที่ก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรม
สมยัถงัที่สมบูรณ์ บนเพดานของวหิาร
ประกอบดว้ยเทพเจา้ในเทพนิยายของจีน และ
ชมเจดียท์ิศตะวนัออกและเจดียท์ิศตะวนัตก ที่
ก่อสร้างโดยหินแกรนิต พร้อมภาพแกะสลกั
อนังดงามรอบเจดียซ่ึ์งถือเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมืองฉวนโจว น าท่านชม พิพิธภัณฑ์การ
คมนาคมทางทะเล ตั้งอยูภ่ายใน
สวนสาธารณะริมทะเลสาบตงหูดา้น
ตะวนัออก พพิธิภณัฑน้ี์มีรูปเรือจ าลองจากเรือ
ที่ใชก้นัในคริสตศ์ตวรรษที่ 13 เป็นเรือทอ้ง
แหลมยาวประมาณ 34 เมตร เรือจริงกลบัมา
จากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอบัปางลงใน 



 

อ่าวฉวนโจว ในเรือมีเคร่ืองเทศจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และมีแผนผงัแสดงเสน้ทางการเดินเรือจาก 
ฉวนโจวไปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ แอฟริกาตะวนัออก เปอร์เซีย และที่อ่ืนๆ เพือ่แสดงใหเ้ห็นถึงความ
เก่ียวพนัของสนัติภาพ มิตรภาพ ความเช่ือมโยงทางวฒันธรรม  

12.00   รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
 น าท่านชมภูเขาชิงหยวนซาน เป็น 1ใน 

18 แห่งสถานที่ ขึ้นช่ือของเมืองฉวนโจว มี
ต  านานที่มีมนตข์ลงั ในสบายก่อน หน่ึงในแปด
เซีย Tieguai หล่ีหวนิ ผา่นมาภูเขาแห่งน้ี เห็น
เห็นภูเขาเตม็ไปดว้ยตน้สนและตน้ไซ ราช
ประสงคเ์อาไมเ้ทา้ถุบที่พืน่ดิน ไม่คาดคิด ใช้
แรงมากเกินไป ไมเ้ทา้เขา้ไปในภูเขา พอดึง
ออกมาพร่ังมีน ้ าไหลออกมา ชาวบา้นเลยตั้งช่ือวา่ เขาชิงหยวน ภูเขามีเร่ืองราวและต านานนบัไม่ถว้น  

 จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงในถนนถูเหมนิ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองฉวนโจว จากตะวนัออกถึงตะวนัตกระยะยาว 1,005 
เมตร ริมถนนเสน้น้ีมีร้านการคา้และสถานโบราณต่างๆมากมายหลายอยา่ง อยา่งเช่นวดัขงจ้ือ วดักวนอู
ต่างๆ ถือวา่ถนนร่วมการคา้ขายและแหล่งท่องเทีย่วดว้ย ค่อนขา้งมีสีสนัอยา่งดีมาก 

17.30  รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร   
  พักที่泉州酒店 Quanzhou Hotel ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า   (5)      เมืองฉวนโจว – เซียะเหมิน – ศาลเจ้าชิงเจียว(เจ้าเป่าเซิงต้าตี)้ - สวนหินแกะสลักฮุ่ยเหอ  
07.00  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เช้า น าท่านเดินทางกลบัสู่เซียะเหมนิ 
ซ่ึงมีช่ือในส าเนียงฟุเจ้ียนวา่ อามอย 
เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงที่สุดของ
มณฑลน้ีเซียะเหมิน ถูกยกระดบั
ขึ้นมาเป็นเมืองใหญ่ใน ค.ศ.1387 
เน่ืองจากเป็นเมืองท่าที่ส าคญัมาแต่
อดีต จึงกลายเป็นพื้นที่สูร้บหลายคร้ังในศตวรรษที่ 17 ผูภ้กัดีต่อราชวงศห์มิงล้ีภยัจากพรรคแมนจูมาที่น่ี 
ส่วนขนุพลหมิง    ช่ือคอซ่ิงกา หนีขา้มไปไตห้วนัไดก้็จากท่าเรือเมืองน้ี เกาะกลู่างอวีซ่ึ่งอยูด่า้นหนา้ของ
เมืองก็ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของต่างชาติเม่ือจีน
ท าสนธิสญัญาหนานกิงใน ค.ศ.1842 เซียะเหมิน 

กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษใน ค.ศ.1980 และไดรั้บ
นโยบายสนบัสนุน  การลงทุนของชาวจีนโพน้ทะเล  

น าท่านสูศ้าลเจ้าชิงเจียว(เจ้าเป่าเซิงต้าตี)้ ตั้งอยูใ่น
ภูเขาไห่ชางของเมืองเซียะเหมิน ลอ้มรอบดว้ยพื้นที่
กวา้งใหญ่ทิวทศัน์ที่สวยงามถูกสร้างขึ้นใน Shaoxing  



 

ราชวงศซ่์งใต ้ 21 ปี (1151) เพือ่ร าลึกถึงสมเด็จพระจกัรพรรดิผูย้ิง่ใหญ่ – เป่าเซิงตา้ต้ี อู๋เต่าก่อตั้งวดัน้ี ในปี 
1996สภาแห่งรัฐประกาศใชว้ฒันธรรมพระธาตุหน่วยป้องกนัที่ส าคญัของชาติ 

12.00   รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
น าชม สวนหินแกะสลักฮุ่ยเหอ มีรูปแกะสลกัหินสวยงาม
มากมาย พร้อมชม การเตน้ระบ าพื้นเมืองของชาวฮุ่ยอนั     
จากนั้นชิม"ชาอวูห่ลง" และชาที่มีช่ือเสียงอ่ืน ๆ เช่น ชาแดง 
ชาผลไม ้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯจากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิง
หมู่บ้านชาวประมงเจิงช่ัวอนัเป็นหมู่บา้นชาวประมงพื้นเมือง
ของฮกเก้ียน ค  าวา่"เจิง" แปลวา่ภูเขา ค  าวา่"ชัว่" แปลวา่ บา้น 

ในภาษาฮกเก้ียน ช่ือของหมู่บา้นแห่งน้ีจึงมี
ลกัษณะตามที่ตั้งของหมู่บา้น คอืเป็นหมู่บา้นที่ 
ดา้นหลงัเป็นภูเขา ดา้นหนา้เป็นทะเล ซ่ึงมี 
ชาวบา้นอาศยัอยูอ่ยา่งเสรีภาพ ผูช้ายจะมีหนา้ที่
ออกทะเลหาปลา ส่วน ผูห้ญิงจะมีหนา้ที่ท  านา ใน
สมยัราชวงศห์มิง เร่ิมก่อตั้งเซียะเหมิน สถานที่
แห่งน้ียงัเคยเป็นสถานที่ส าคญัทางทหาร จนใน
ปัจจุบนักลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคญัทางวฒันธรรม ปัจจุบนัหมูบา้นชาวประมงไดผ้สมผสาน 
ส่ิงก่อสร้างที่ทนัสมยั ตามฝาผนงัมีศิลปะภาพวาดที่มีสีสนัสวยงาม ท าให้สถานที่แห่งน้ีเป็นที่พกัผอ่นหยอ่น
ใจของ ชาวเซียะเหมินและและนกัเที่ยวมากมาย 

17.30  รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร   
         พักที่ 翔鹭国际大酒店或同级 Xianglu Grand Hotel or   ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

วันที่หก    (6)     เกาะกู่ล่างอวี่ – ถนนหวงเต่าลู่ – สวนซูจวงฮัวหยวน – พิพิธภณัฑ์เปียโน  
                             – เซียะเหมิน – กรุงเทพฯ         
07.00  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  เกาะกู่ล่างอวี ่ ผา่นชม ถนนหวงเต่าลู่ 
ถนนเรียบชายหาดเป็นถนนที่อยูติ่ดกบัชายทะเล เป็นถนนที่
มีการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งเป็นระเบียบและปลอดภยัมาก 
โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่องทางจราจรคือ ถนนส าหรับรถยนตว์ิง่ 
, ถนนส าหรับรถจกัรยาน , ถนนส าหรับคนเดิน ท าไว้
เพือ่ใหผู้ค้นทัว่ไปและนกัท่องเที่ยวไดม้าพกัผอ่นหยอ่นใจ 
ชมววิทิวทศัน์ความงามของชายหาดที่น่ี หรือเกาะเปียโน 
เกาะน้ีมีขนาด 1.78 ตารางกิโลเมตร เป็นศุนยร์วมสถาปัตยกรรมของชนชาติต่างๆ ทัว่โลก 



 

ซ่ึงชาวจีนโพน้ทะเลไดส้ร้างไว ้ เพือ่เป็น
บา้นพกัและยงัไดส้มญานามวา่เกาะแห่ง
เสรีภาพ และยงัเป็นที่นิยมในหมู่ผูท้ี่ตอ้งการ
อาบแดด และเล่นน ้า จากนั้นชมสวนซูจวง
ฮัวหยวน ซ่ึงสร้างขึ้นโดยหล่ีเอ่อเจียเศรษฐี
ชาวไตห้วนั ผูซ่ึ้งอพยพครอบคครัวลีภยั
สงครามจีน-ญี่ปุ่ น ในปี ค.ส.1985 และสร้าง
ในค.ศ. 1913 สวนที่สร้างโดยอาศยัธรรมชาติ
ทางทะเล ชมภูเขาซ่ึงมีถ ้า 12 แห่ง สะพาน 44 
แห่ง พร้อมเก๋งจีนต่างๆ อนัสวยงาม จากนั้น
น าท่านขึ้นเขาชมความงามของทิวทศัน์
ชายทะเลรอบเกาะ   พร้อมชมความงามของ
เมืองเซียะเหมินไดโ้ดยรอบ ไดเ้วลา
พอสมควรแลว้ชมพิพิธภัณฑ์เปียโนแห่งเดียว
ในประเทศจีน จากนั้นน าท่าน                     
ท่า                   ป   ะเซียะเหมิน   

12.00   รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
16.05  เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน 

ที่ TG611 
18.25  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาเข้าช้ัน 2  โดยสวสัดิภาพ  

พร้อมภาพความประทบัใจมิลืมเลือน 
 

 
 

ขอบคุณทา่นที่ใชบ้ริการ 
 
  

 


