โปรแกรมท่ องเทีย่ วจัดพิเศษสํ าหรับคณะ
ท่ องเทีย่ วประจําปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
เยือนดินแดนเกาะแห่ งเสี ยงดนตรี เกาะกู่ล่างหวี่
เยือนบ้ านดินฮกเกีย้ น มรดกทางวัฒนธรรม

ฟูเจีย้ น เซี้ยะเหมิน บ้ านดินล้ อม(4วัน3คืน)

กําหนดการเดินทาง: เดือนกรกฎาคม, 30 ท่ านขึน้ ไป

22,000 บาท++

ฃ

วันแรก

กรุงเทพฯ – เซี้ยะเหมิน – วัดหนานผู่ถัว – ถนนรอบเกาะ

08.30 น.

คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2-3เคาน์ เตอร์ D สาย
การบินTHAI AIRWAYSเจ้าหน้าที่จะคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่ องเอกสาร สัมภาระ
และที่นง่ั ของท่านก่อนเดินทาง
เหิ รฟ้ าสู่ สนามบินเซี้ ยเหมิน โดยเที่ยวบินที่ TG610
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ เมืองเซี้ยะเหมิน มณฑลฟูเจีย้ น
หลังผ่านพิธีการด้านเอกสารตรวจคนเข้าเมืองและได้รับกระเป๋ า

10:35 น.
15.00 น.
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สัมภาระเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วจากนั้นพบไกด์ทอ้ งถิ่นนําท่านเข้าเมือง“เกาะเซี่ยเหมิน”สัญลักษณ์คือนก
กระยางขาว ไข่มุกแห่งท้องทะเล เป็ นเมืองศูนย์กลางของการพาณิ ชย์หนึ่งในห้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจีนอยูต่ รงข้างจีนไต้หวัน ห่างจากเกาะ QUEMOYเพียง2,000 เมตรเท่านั้น นําท่านเดินทาง
นมัสการ วัดหนานผู่ถอซื่อ เป็ นวัดเก่าแก่เริ่ มสร้างในสมัยราชวงศ์ถงั เป็ นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเซี่ยเหมินและ
ชาวพุทธทัว่ โลกสักการะชมวิหารพระพุทธนมัสการพระโพธิสตั ว์กวนอิมปางพันมือ จากนั้นนําท่านนัง่ รถ
ผ่านชมถนนรอบเกาะซึ่งเป็ นถนนล้อมรอบเกาะ มีความร่ มรื่ น เมื่อนัง่ รถผ่านสามารถให้ท่านได้ชมวิวท์บน
เกาะ และนอกเกาะได้อย่างชัดเจน สร้างเมื่อปี 1987

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักที่ XIAMEN HUAQIAO HOTEL 4*หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง บัวหิมะ –มรดกโลกทางวัฒนธรรมบ้ านดินล้ อมหมู่ ( ตึกเอ้ ออี๋ ,ตึกหนานหยาง , ตึกตงโหลว)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นําท่านสู่ ร้านบัวหิมะ สิ นค้าที่คนไทยรู ้จกั ดี เรื่ องแก้น้ าํ ร้อนลวก แก้โรคผิวหนัง ตั้งแต่ครั้งแก๊สระเบิด
ที่ประตูน้ าํ และทางรัฐบาลจีนเอายานี้มาช่วยที่ไทย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ บ้านดินล้ อมฮักกาของ
ชาวจีนแคระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเที่ยวชมบ้านดินล้อมสามหลัง ตึกเอ้ ออี๋ ,ตึกหนานหยาง , ตึกตงโหลว ที่ยงั คงความเป็ นดั้งเดิม
และรักษาไว้เป็ นอย่างดี บ้านดินล้อมของมณฑลฮกเกี้ยน มีความเป็ นเอกลักษณ์อนั โดดเด่นและมี
ประวัติความเป็ นมาอันยาวนานโดยบ้านจะมีการแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
คือแบบทรงกลมมี 360 หลังคาและทรงเหลี่ยมมี 4,000 หลังคาซึ่ งเป็ น
สถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนแคระเป็ นอย่างดี เพราะ
บ้านที่สร้างมานี้ สามารถที่จะป้ องกันแผ่นดินไหวอัคคีภยั และสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ ตาม
สภาพแวดล้อมได้รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงความรักใคร่ กลมเกลียวของชาวจีนแคระจนถึงปัจจุบนั
จากนั้นนําท่านเดินทางกลับเมืองเซี้ ยะเหมิน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักที่ XIAMEN HUAQIAO HOTEL 4*หรือเทียบเท่ า
วันที่สาม

เกาะกู่ล่างหวี่ – สวนซู จวง – พิพธิ ภัณฑ์ เปี ยโน – ชา –ถนนคนเดินจงซาน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า
วันที่สี่
07.00 น.
เช้า

เที่ยง
16.05น.
18.25น.

นําท่านสู่ ท่าเรื อเพื่อข้ามฟากไปยั
ภัยสงครามจี
ง เกาะกูน่ ล่างหวี
- ญี่ป่ เกาะขนาดเล็
ุ่ น ในปี ค.ศ.1985
กเนื้อที่ และได้
1.78 ตร.กม.เป็
เริ่ มสร้างสวนนี
นศูนย์ร้ ใวมบ้
นปี าค.ศ.
น เรื อนในสถ
1913 สวนที่สร้างอาศัยธรรมชาติทางทะเล เสี ยงคลื่น วิวท์จากทะเล ชมภู
เขาซึ่ งมีถ้ าํ 12 แห่ง สะพาน 44 แห่ง หนึ่งใน
สะพานที่มีชื่อเสี ยงของจีนคือสะพานซึ่ งเป็ น
เขื่อนรับนํ้าจากทะเลเข้ามา และกั้นนํ้าไว้ ทําให้เกิดเป็ นในสวนมีน้ าํ
พร้อมเก๋ งจีนต่างๆขึ้นหน้าผาชมหินแสงอาทิตย์ สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์ของเกาะกู่ล่างหยี เซี่ ยเหมิน และเกาะคีมอย (QUEMOY) ของไต้หวัน ชม อนุสรณ์ สถานเจิน้
เฉินกง วีรบุรุษของจีน ในการนําเกาะไต้หวันคืนสู่ ประเทศจีน สมัยสงครามจีน - ญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชิมชาจีน ชาของมณฑลฮกเกี้ยน ได้ชื่อว่าเป็ นชาที่ดีที่สุดอีกที่
ของจีน ชาต้าหงเผา มีชื่อเสี ยงไปทัว่ จีน เป็ นของกํานัลแด่ฮ่องเต้เมื่อ
อดีต จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งถนนจงซาน ถนนช้อปปิ้ งชื่อดังของเซี้ ยะ
เหมิน อิสระเลือกซื้ อสิ นค้า ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า ของฝากแด่คนทาง
บ้าน หรื อว่าของที่ระลึกน่ารักๆ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักที่ XIAMEN HUAQIAO HOTEL 4*หรือเทียบเท่ า
สวนสาธารณะไป๋ ลู่โจว – สวนวัฒนธรรมหินแกะสลักหุ้ยเหอ พร้ อมโชว์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม สวนวัฒนธรรมหินแกะสลักหุ้ยเหอ ท่านจะได้ชมหิ นรู ปร่ างประหลาด รู ปร่ างเหมือนสิ่ ง
ต่างๆ เช่นเหมือนหมูสามชั้น เหมือนรู ปร่ าง ทรวดทรงหญิงสาว หรื อเป็ นหิ นประเภทที่สีสนั สวยงาม
หรื อจะเป็ นหิ นที่แกะเป็ นรู ปร่ างต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นแกะเป็ นรู ปพระพุทธรู ปรู ปสัตว์ต่างๆ ที่มีลกั ษณะ
ที่เหมือนจริ งมาก ประณี ต สวยงาม จากนั้นชมการแสดงของสาวสวยหุย้ อัน
จากนั้นนําท่านชมวิว ณ สวนสาธารณะไป๋ ลู่โจว ซึ่ งเป็ นสวนสาธารณะที่วิวทิวทัศน์สวยงามมากที่
หนึ่งของเซี๊ ยะเหมิน ให้ท่านถ่ายรู ปเพื่อเป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านเหิ รฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่TG611
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ..พร้อมกับความประทับใจ
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*********************
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
พร้ อมภาษีสนามบินทุกแห่ ง (ปรับขึน้ ณ วันที่ 18 เม.ย. 2554)
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทย )
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ าประกันอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง 50%)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าทําหนังสื อเดินทาง
ค่ าภาษีเชื้อเพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!

เงือ่ นไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุ ณาชําระมัดจํา ท่ านละ 20,000.- บาท ชําระยอดทั้งหมดก่อนการ
เดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิก : กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
มัดจํา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการ ทางบริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้ องหัก 50% ของ
อัตราค่ าบริการ
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
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หมายเหตุ :
 รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน และอัตราแลกเปลีย่ นโดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ น
สําคัญที่สุด
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนําสิ่ งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัย
ธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
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