กาหนดการเดินทาง
วันแรก
08.30

10.40

15.05

(1) กรุงเทพฯ – เซียะเหมิน – วัดผู่โถใต้
เชิญท่านผูม้ ีเกียรติพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช้ัน 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้ า
หมายเลข 2-4 โรว์ D เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ จะคอยอานวยความ
สะดวกแก่ท่านในเรื่ องเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้ าสู่เมืองเซียะเหมิน โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG610
 จากกรุ งเทพฯ ถึง เซี ยะเหมิน ใช้เวลาบิน 3.25 ชัว่ โมง
 เวลาที่เมืองจีน เร็ วกว่า กรุ งเทพฯ 1 ชัว่ โมง
ถึงท่าอากาศยาน เมืองเซียะเหมิน หลังผ่านขั้นตอน
สนามบินและ ศุลกากรแล้ว จากนั้นนาท่านนมัสการ
พระพุทธรู ปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดผู่โถใต้ ซึ่งตั้งอยูท่ ี่ภูเขา
ผูโ่ ถใต้ (อยูท่ างด้านใต้จากภูเขาผูโ่ ถที่เซี่ยงไฮ้) เป็ น 1 ใน
4 วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีน เป็ นวัดเก่าแก่เริ่ มสร้างใน
สมัยราชวงศ์ถงั ที่นี่ท่านจะได้พบ “ต้นไม้แห่งความคิด
ถึง” ชมวิหารพระพุทธ พระคัมภีร์สมัยราชวงศ์หมิง

คา่

นมัสการพระโพธิสตั ว์สหัตหัตถ์สหัตเนตร
(หรื อเจ้าแม่ กวนอิมพันมือพันตา) พระแก้ว
มรกตซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศพม่า รู ปปั้ น
พระสังฆจาย
รอบบริ เวณวัดยังมีพ้นื ที่นงั่
พักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศสบายๆ ทั้ง
ตามโขดเขา เชิงบันไดหิน หรื อตามศาลา
หรื อใครจะลองไปโยนเหรี ยญอธิษฐานลงบ่อ
น้ า และโยนให้ข้ นึ ไปติดบนโขดหินก้อนมหึมาที่วา่ กันว่าสิ่งที่อธิษฐานไว้จะเป็ นจริ งก็ได้ อีกสิ่งที่น่าสนใจ
คือ อักษรจีนสีทอง ที่จารึ กไว้โดยพระเจิ้งหุย้ ในราชวงศ์ชิง ที่มีความหมายถึงชีวติ ผูค้ น ซึ่งมีท้งั สุ ขทุกข์ รวย
จนแตกต่างกัน แต่สุดท้ายทุกคนก็หนีไม่พน้ ความตายเหมือนกัน
 รั บประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พัก 翔鹭国际大酒店或同级 Xianglu Grand Hotel or ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง
(2) เซียะเหมิน – เมืองหย่ งติง้ – หมู่บ้านหย่ งติง้ หรือบ้ านดินถู่โหลว – จิน้ ฝูโหลว
07.00
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหย่ งติ้ง บ้านดินถู่โหลว ตั้งอยูท่ ี่
อาเภอหย่งติง้ มณฑลฝูเจี้ยน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกลาดับที3่ 6ของจีนจากที่ประชุมคณะ
กรรมการมรดกโลกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อยูเนสโก ครั้งที่
32 ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดาซึ่งคณะกรรมการลง
ความเห็นว่าเป็ นสิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
อีกทั้งเป็ นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรื อ เค้อเจียที่สืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่ นสู่รุ่น บ้านดินถู่
โหลวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกมีท้งั สิ้น 46 หลัง ลักษณะโครงสร้างของถู่โหลวภายในเป็ นไม้ไผ่
สาน พอกทับด้วยดินเหนียว ซึ่งหมู่บา้ นดินดังกล่าวกระจายอยูใ่ นเขตภูเขาด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของ
มณฑลฝูเจี้ยน
เที่ยง
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมหมู่บา้ นดินจีนแคะหงเคิง สร้างขึ้นในปี 1912 ครอบคลุม
พื้นที่ 5,000 ตารางเมตร บ้านดินของอาเภอหย่งติ้งเมืองหลง
เหยียนบ้านดินถู โหลวหย่งติ้ง มีบา้ นดินทรงกลมในอาเภอ
หย่งติง้ มีท้งั สิ้น 360 หลังและบ้านดินทรงสี่เหลี่ยมมีท้งั สิ้น
4,000 กว่าหลัง สุดยอดบ้านดินของอาเภอหย่งติ้ง ชมหมู่บ้าน
เกาเป่ ย สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1628 เป็ นบ้านดินทรงกลมที่ทา
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดเอกลักษณ์

เด่นของ “บ้านดิน” ที่ต้งั ของบ้านดินส่วนใหญ่จะอยูใ่ น
ซอกเขาลึก โดยบ้านดินแต่ละหลังจะมีเอกลักษณ์เด่นเป็ นข
องตัวเอง เนื่องจากมีการคานึงถึงระบบนิเวศในการปลูก
สร้างซึ่งมีความเหมาะกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง เป็ นความ
งามที่ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติกบั อาคารที่อยูอ่ าศัย
ของมนุษย์ ลักษณะภายนอกของบ้านดินมีรูปทรงตามแบบ
เลขาคณิ ตที่หลากหลายไม่วา่ จะเป็ นทรงกลม ครึ่ งวงกลม
(รู ปตัว D) สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยม แปด
เหลี่ยม
เหตุผลที่ทาให้บา้ นดินแต่ละหลังมีรูปทรงไม่
เหมือนกัน คือ สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติโดยรอบ ความ
สะดวกในการก่อสร้าง และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มี
อยูจ่ ากัดอย่างเหมาะสม ฯลฯ แต่ไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม
บ้านดินที่มีทรงกลมสามารถดึงดูดความสนใจของผูค้ น
ภายนอกได้มากที่สุด สาหรับชาวจีนฮากกาแล้วรู ปทรงกลมเป็ นตัวแสดงถึงการรวมกลุ่ม ความสวยงาม และ
ความสุข ภายในตัวบ้านดินเปรี ยบเสมือนลานกว้างของห้างสรรพสินค้า โดยรอบจะเป็ นห้องพักหลายห้องอยู่
ติดกัน ซึ่งปริ มาณของห้องก็จะแตกต่างไปตามขนาดของอาคาร บ้านดินส่วนใหญ่จะมีความสูงราว 3 – 4 ชั้น ชั้น
ล่างสุดจะเป็ นโถงกลาง (โต๊ะหมู่บูชาบรรพบุรุษ) ที่พกั รับรองแขก ยุง้ ฉาง ห้องน้ า ห้องครัว คอกไก่ และคอกหมู
ฯลฯ แตกต่างกันตามประโยชน์การใช้สอยของแต่ละตระกูล นอกจากนี้บา้ นดินบางแห่งยังวางโรงศพของจริ งไว้
ในบริ เวรด้านหลังของโต๊ะหมู่บูชาบรรพบุรุษ โดยเชื่อว่าจะสามารถส่งผลดีต่อลูกหลานหรื อคนในบ้านได้ ชั้น
บนสุดจะเป็ นห้องพักของเจ้าของบ้านและครอบครัว
โดยส่วนใหญ่แล้วห้องพักเจ้าของบ้านจะเป็ นห้องที่ต้งั
ในจุดที่มีฮวงจุย้ ดีที่สุดและสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบๆ
ได้อย่างชัดเจน ชั้นรองลงมาเป็ นที่อยูอ่ าศัยของข้าทาส
บริ วาร ช่วงที่เขตหย่งติ้งเฟื่ องฟูที่สุด เคยมีผอู ้ ยูอ่ าศัยใน
บ้านดินแห่งหนึ่งมากกว่า 800 คน ขณะที่ปัจจุบนั บ้าน
ดินส่วนใหญ่ได้กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์สาหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างแดน ขณะที่บางแห่งยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่
กว่า 300 คน ชม จิน้ ฝูโหลว เป็ นบ้านดินยุคใหม่ สร้างโดยต้นตระกูลซู ผูม้ งั่ คั่ งจากการกิจการใบยาสูบ ในปี
ค.ศ.1913บ้านดินหลังนี้มีการประยุกต์รูปแบบสถาปั ตยกรรมยุโรปเข้ากับสถาปั ตยกรรมพื้นบ้านของชาวจีนฮาก
กา เป็ นบ้านดินที่มีทศั นียภาพโดยรอบสวยงามที่สุดเนื่องจากตั้งอยูโ่ ดดๆ และมีลาธารขนาดใหญ่อยูด่ า้ นข้าง เป็ น
บ้านดินหลังที่ทาให้ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลังแรก ในปี ค.ศ.2002
ค่า
 รั บประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พัก 永定天子温泉酒店 Yongdign Tianzi Hotspring Hotel ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า (ไม่ รวมค่าเข้ าสวนนา้ แร่ )

วันที่สาม
07.00
เช้ า

12.00

หนานจิง้ – บ้ านดินถู่โหลว "เถียน หลัว เคิง" – "ถ่ า เซี่ย"
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่อาเภอ หนานจิง้ ให้ท่านได้ชมวิวสอง
ข้างทาง เมืองหนานจิ้ง ซึ่งได้รับว่า ซึ่งได้รับชื่อว่าเป็ น
"ดินแดนแห่งบ้านดิน" มีบา้ นดินรู ปแบบต่าง ๆ กว่า
15,000 แห่ง ในจานวนนี้ หมู่บา้ นดินเถียนหลัวเคิง
หมู่บา้ นดินเหอเคิง บ้านดินหวยหย่วน และ บ้านดินกุย้ ได้
ถูกบันทึกอยูใ่ นบัญชีรายชื่อมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วย
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านชม บ้ านดินถู่โหลว เป็ นสิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งเป็ นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาของ
ชาวจีนแคะ หรื อ เค้อเจีย ที่สืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่ นสู่รุ่น ลักษณะโครงสร้างของถู่โหลวภายในเป็ นไม้ไผ่
สานพอกทับด้วยดินเหนียว บ้านดินถู่โหลวสร้างขึ้นในสมัยซ่งใต้ มีการรักษาและสืบทอดจนถึงยุคปั จจุบนั
รวมอายุกว่า 800 ปี ลักษณะทัว่ ไปของบ้านดินมีรูปทรง
เลขาคณิ ตที่แปลกตา ทั้งทรงกลมและสี่เหลี่ยม บริ เวณ
ตรงกลางเปิ ดโล่ง มีโครงสร้างอาคารที่สลับซับซ้อน มี
จานวนห้องราว 100 – 200 ห้อง ห้องครัวและห้ อง
อาหารอยูช่ ้ นั แรก
ชั้นต่อมาได้แก่หอ้ งเก็บพืชผลทาง
การเกษตรชั้นที่สามและสี่ คือห้องนอน นอกจากนั้นยังมี
ห้องสาหรับจัดพิธีสาคัญๆทางบ้าน เช่น งานแต่งงาน งาน
มงคลรื่ นเริ งต่างๆ จุดแรกที่ไปเที่ยวถือ ถู่โหลว "เถียน หลัว เคิง" (田螺坑土楼群 ) โดยให้ชมแต่ห่างๆ
ไม่ให้ข้ นึ บ้าน บ้านดินแห่งนี้ประกอบด้วย 5 หลัง ในจานวนดังกล่าว เป็ นรู ปสี่เหลี่ยม 1 หลัง ซึ่งอยูต่ รงกลาง
และเป็ นรู ปทรงกลม 4 หลัง ซึ่งอยูโ่ ดยรอบ จึงได้สมญานามว่า "บุปผา 5 ดอก" หรื อ "กับข้าว 4 จาน น้ าซุป 1
ถ้วย" มีทุ่งนารายรอบ เห็นมีการแขวนเสื้อผ้าในบ้านดิน แสดงว่า มีคนอาศัยอยู่ จุดที่สองคือ บ้านดินถู่โหลว
"อี้ว ์ ชาง โหลว" (裕昌楼) ซึ่งแปลว่า "บ้านมัง่ มีเจริ ญ" บ้านดินนี้อายุราว 600 ปี สร้างสมัยราชวงศ์หยวน
(ค.ศ. 1206-1368) เป็ นหลังเดี่ยวรู ปทรงกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 36 เมตร อยูร่ ิ มธารน้ าใส
สะอาด น้ าไหลริ นเอื่อยๆ กาแพงบ้านเป็ นดิน
มีประตูบานเดียว พอเข้าประตูบา้ นแล้ว เห็น
ว่า ภายในจัดเป็ น 5 ชั้น ชั้นล่างเป็ นห้องครัว
ชั้นที่ 2 เป็ นโกดังเก็บของ และชั้นที่ 3 เป็ น
ห้องนอน ตรงลานปูดว้ ยก้อนหิน ซึ่งหาได้
จากธารน้ า มีบ่อน้ าให้ใช้ และมีศาลเจ้า ชาวบ้านที่นี่นาของพื้นเมืองมาจาหน่ายให้นกั ท่องเที่ยว เช่น ใบชา
(3)

"จิน เซี่ยน เหลียน" เห็ดหู หนู เห็นหอม
และ หน่อไม้ ซึ่งเก็บได้ตามป่ าเขา เป็ นของ
ดีและราคาไม่แพงหนักเมื่อเทียบกับห้าง
เพราะไม่ตอ้ งบวกกับค่าขนส่ง และจุด
สุดท้ายที่ไปชมคือ บ้านดินถู่โหลว "ถ่ า
เซี่ย" (塔 下 ) อยูใ่ นหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง มี
หลายหลังด้วยกัน อยูส่ องฝั่งธารน้ า บาง
หลังยังอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ แต่บางหลังเริ่ มมีรอยแตกตรงกาแพง ชาวบ้านที่นี่ยงั อยูก่ นั ตามธรรมชาติ มี
พ่อค้าแม่ขายนาเสนอผลผลิตพื้นบ้าน บ้างเจ้ากาลังตากหน่อไม้บนสะพาน ราคาชัง่ ละ 40 หยวน หรื อ
กิโลกรัมละ 80 หยวน (400 บาท) นักท่องเที่ยวไทยบางคนเลือกซื้อครึ่ งช่าง คือ 20 หยวน 100 บาท บอกว่า
นาไปต้มกับหมู 3 ชั้นในวันสาร์ทจีน อร่ อยแน่ๆ
17.30
 รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร
 พักที่ 漳州明發溫德姆至尊豪廷大酒店 (Wyndham Grand Plaza Royale Mingfa Zhangzhou)
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่ส่ ี
07.00

หนานจิง้ – เมืองฉวนโจว – วัดไคหยวน – พิพิธภัณฑ์ การคมนาคมทางทะเล
- ภูเขาชิงหยวนซาน -ถนนถูเหมิน
 รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถบัส สู่เมืองฉวนโจว ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉียงใต้ ของมณฑลฮกเกี้ยน ในอดีตเคยเป็ น
ศูนย์กลางการค้าทางทะเลและเป็ นจุดเริ่ มต้นเส้นทางสายไหมทางทะเล ปั จจุบนั เมืองฉวนโจว เป็ นหนึ่งใน
สามเมืองใหญ่ที่มีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑล ฮกเกี้ยน นาท่านเที่ยวชม วัดไค
หยวน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถงั เมือปี ค.ศ.
686 ชมวิหารที่ก่อสร้างด้วยสถาปั ตยกรรม
สมัยถังที่สมบูรณ์
บนเพดานของวิหาร
ประกอบด้วยเทพเจ้าในเทพนิยายของจีน และ
ชมเจดียท์ ิศตะวันออกและเจดียท์ ิศตะวันตก ที่
ก่อสร้างโดยหินแกรนิต พร้อมภาพแกะสลัก
อันงดงามรอบเจดียซ์ ่ ึงถือเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองฉวนโจว
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ การ
คมนาคมทางทะเล ตั้งอยูภ่ ายใน
สวนสาธารณะริ มทะเลสาบตงหูดา้ น
ตะวันออก พิพธิ ภัณฑ์น้ ีมีรูปเรื อจาลองจากเรื อ
ที่ใช้กนั ในคริ สต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นเรื อท้อง
แหลมยาวประมาณ 34 เมตร เรื อจริ งกลับมา
จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอับปางลงใน
(4)

12.00

17.30

อ่าวฉวนโจว ในเรื อมีเครื่ องเทศจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีแผนผังแสดงเส้นทางการเดินเรื อจาก
ฉวนโจวไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริ กาตะวันออก เปอร์เซีย และที่อื่นๆ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความ
เกี่ยวพันของสันติภาพ มิตรภาพ ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านชมภูเขาชิงหยวนซาน เป็ น 1ใน
18 แห่งสถานที่ ขึ้นชื่อของเมืองฉวนโจว มี
ตานานที่มีมนต์ขลัง ในสบายก่อน หนึ่งในแปด
เซีย Tieguai หลี่หวิน ผ่านมาภูเขาแห่งนี้ เห็น
เห็นภูเขาเต็มไปด้วยต้นสนและต้นไซ ราช
ประสงค์เอาไม้เท้าถุบที่พนื่ ดิน ไม่คาดคิด ใช้
แรงมากเกินไป ไม้เท้าเข้าไปในภูเขา พอดึง
ออกมาพรั่งมีน้ าไหลออกมา ชาวบ้านเลยตั้งชื่อว่า เขาชิงหยวน ภูเขามีเรื่ องราวและตานานนับไม่ถว้ น
จากนั้นอิสระช้อปปิ้ งในถนนถูเหมิน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองฉวนโจว จากตะวันออกถึงตะวันตกระยะยาว 1,005
เมตร ริ มถนนเส้นนี้มีร้านการค้าและสถานโบราณต่างๆมากมายหลายอย่าง
อย่างเช่นวัดขงจื้อ วัดกวนอู
ต่างๆ ถือว่าถนนร่ วมการค้าขายและแหล่งท่องเทีย่ วด้วย ค่อนข้างมีสีสนั อย่างดีมาก
 รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร
 พักที่ 泉州酒店 Quanzhou Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
เมืองฉวนโจว – เซียะเหมิน – ศาลเจ้ าชิงเจียว(เจ้ าเป่ าเซิงต้ าตี)้ - สวนหินแกะสลักฮุ่ยเหอ
 รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

วันที่ห้า
07.00

(5)

เช้ า

นาท่านเดินทางกลับสู่เซียะเหมิน
ซึ่งมีชื่อในสาเนียงฟุเจี้ยนว่า อามอย
เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
มณฑลนี้เซียะเหมิน ถูกยกระดับ
ขึ้นมาเป็ นเมืองใหญ่ใน ค.ศ.1387
เนื่องจากเป็ นเมืองท่าที่สาคัญมาแต่
อดีต จึงกลายเป็ นพื้นที่สูร้ บหลายครั้งในศตวรรษที่ 17 ผูภ้ กั ดีต่อราชวงศ์หมิงลี้ภยั จากพรรคแมนจูมาที่นี่
ส่วนขุนพลหมิง
ชื่อคอซิ่งกา หนีขา้ มไปไต้หวันได้ก็จากท่าเรื อเมืองนี้ เกาะกูล่างอวีซ่ ่ ึงอยูด่ า้ นหน้าของ
เมืองก็ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของต่างชาติเมื่อจีน
ทาสนธิสญ
ั ญาหนานกิงใน ค.ศ.1842 เซี ยะเหมิน
กลายเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษใน ค.ศ.1980 และได้รับ
นโยบายสนับสนุน การลงทุนของชาวจีนโพ้นทะเล
นาท่านสูศ้ าลเจ้ าชิงเจียว(เจ้ าเป่ าเซิงต้ าตี)้ ตั้งอยูใ่ น
ภูเขาไห่ชางของเมืองเซียะเหมิน ล้อมรอบด้วยพื้นที่
กว้างใหญ่ทิวทัศน์ที่สวยงามถูกสร้างขึ้นใน Shaoxing

12.00

17.30

วันที่หก
07.00

ราชวงศ์ซ่งใต้ 21 ปี (1151) เพือ่ ราลึกถึงสมเด็จพระจักรพรรดิผยู ้ งิ่ ใหญ่ – เป่ าเซิงต้าตี้ อู๋เต่าก่อตั้งวัดนี้ ในปี
1996สภาแห่งรัฐประกาศใช้วฒั นธรรมพระธาตุหน่วยป้ องกันที่สาคัญของชาติ
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาชม สวนหินแกะสลักฮุ่ยเหอ มีรูปแกะสลักหินสวยงาม
มากมาย พร้อมชม การเต้นระบาพื้นเมืองของชาวฮุ่ยอัน
จากนั้นชิม"ชาอวูห่ ลง" และชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เช่น ชาแดง
ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯจากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้ ง
หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอันเป็ นหมู่บา้ นชาวประมงพืน้ เมือง
ของฮกเกี้ยน คาว่า"เจิง" แปลว่าภูเขา คาว่า"ชัว่ " แปลว่า บ้าน
ในภาษาฮกเกี้ยน
ชื่อของหมู่บา้ นแห่งนี้จึงมี
ลักษณะตามที่ต้งั ของหมู่บา้ น คือเป็ นหมู่บา้ นที่
ด้านหลังเป็ นภูเขา ด้านหน้าเป็ นทะเล ซึ่งมี
ชาวบ้านอาศัยอยูอ่ ย่างเสรี ภาพ ผูช้ ายจะมีหน้าที่
ออกทะเลหาปลา ส่วน ผูห้ ญิงจะมีหน้าที่ทานา ใน
สมัยราชวงศ์หมิง เริ่ มก่อตั้งเซียะเหมิน สถานที่
แห่งนี้ยงั เคยเป็ นสถานที่สาคัญทางทหาร จนใน
ปั จจุบนั กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสาคัญทางวัฒนธรรม ปั จจุบนั หมูบา้ นชาวประมงได้ผสมผสาน
สิ่งก่อสร้างที่ทนั สมัย ตามฝาผนังมีศิลปะภาพวาดที่มีสีสนั สวยงาม ทาให้สถานที่แห่งนี้เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อน
ใจของ ชาวเซียะเหมินและและนักเที่ยวมากมาย
 รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร
 พักที่ 翔鹭国际大酒店或同级 Xianglu Grand Hotel or ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
(6) เกาะกู่ล่างอวี่ – ถนนหวงเต่ าลู่ – สวนซูจวงฮัวหยวน – พิพิธภัณฑ์ เปี ยโน
– เซียะเหมิน – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เกาะกู่ล่างอวี่ ผ่านชม ถนนหวงเต่ าลู่
ถนนเรี ยบชายหาดเป็ นถนนที่อยูต่ ิดกับชายทะเล เป็ นถนนที่
มีการวางผังเมืองไว้อย่างเป็ นระเบียบและปลอดภัยมาก
โดยจะแบ่งเป็ น 3 ช่องทางจราจรคือ ถนนสาหรับรถยนต์วงิ่
, ถนนสาหรับรถจักรยาน , ถนนสาหรับคนเดิน ทาไว้
เพือ่ ให้ผคู ้ นทัว่ ไปและนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจ
ชมวิวทิวทัศน์ความงามของชายหาดที่นี่ หรื อเกาะเปี ยโน
เกาะนี้มีขนาด 1.78 ตารางกิโลเมตร เป็ นศุนย์รวมสถาปั ตยกรรมของชนชาติต่างๆ ทัว่ โลก

12.00
16.05
18.25

ซึ่งชาวจีนโพ้นทะเลได้สร้างไว้
เพือ่ เป็ น
บ้านพักและยังได้สมญานามว่าเกาะแห่ง
เสรี ภาพ และยังเป็ นที่นิยมในหมู่ผทู ้ ี่ตอ้ งการ
อาบแดด และเล่นน้ า จากนั้นชมสวนซู จวง
ฮัวหยวน ซึ่งสร้างขึ้นโดยหลี่เอ่อเจียเศรษฐี
ชาวไต้หวัน
ผูซ้ ่ ึ งอพยพครอบคครัวลีภยั
สงครามจีน-ญี่ปนุ่ ในปี ค.ส.1985 และสร้าง
ในค.ศ. 1913 สวนที่สร้างโดยอาศัยธรรมชาติ
ทางทะเล ชมภูเขาซึ่งมีถ้ า 12 แห่ง สะพาน 44
แห่ง พร้อมเก๋ งจีนต่างๆ อันสวยงาม จากนั้น
นาท่านขึ้นเขาชมความงามของทิวทัศน์
ชายทะเลรอบเกาะ พร้อมชมความงามของ
เมืองเซียะเหมินได้โดยรอบ
ได้เวลา
พอสมควรแล้วชมพิพิธภัณฑ์ เปี ยโนแห่งเดียว
ในประเทศจีน จากนั้นนาท่าน
ท่า
ป ะเซี ยะเหมิน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหินฟ้ ากลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน
ที่ TG611
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ขาเข้ าชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ
พร้อมภาพความประทับใจมิลืมเลือน

ขอบคุณท่านที่ใช้บริ การ

