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บริษทั ชยัทวัร ์จ ำกัด 
โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

เซยีะเหมนิ  บ้ำนโบรำณฮกักำ   

ป้อมปนืโบรำณหลูี ่อำบน  ำแรท่ีร่ยิือ่กู่ วดัหนำนผูโ่ถ กำรแสดง   

เดนิทำง : เสำรท์ี ่20 – องัคำรที ่23 กรกฎำคม 2562 (4 วนั 3 คนื ) 

 

 

 บำ้นดนิสิ่งมหัศจรรยท์รงกลมและทรงเหลีย่มขนำดใหญ่โตอำยุเก่ำแก่กว่ำ 600 ปี 1 ใน Unesco World Heritage Site  

 อำณำจกัรบอ่น  ำแร ่ ให้ท่ำนได้เลือกอำบน  ำแร่แช่น  ำอุ่นเพื่อสุขภำพ ทั งบอ่ไวน ์ บ่อเบยีร์ บอ่กำแฟ  บอ่ชำ  

 ศนูยว์ฒันธรรมพื นเมอืงชำวจนีภำคใต้ ศนูย์รวมประวัตศิำสตร์และวัฒนธรรมของชำวจีนภำคใต้  

 วดัหนำนผูโ่ถ 1 ใน 4 ที่มีชื่อเสียงที่สดุของจีน สร้ำงขึ นในสมยัรำชวงศ์ถัง  

 ลิ มรสอำหำรทะเล และอำหำรเจ  

 ชมกำรแสดง MINNAN CHUAN QI อลังกำรด้วยแสง ส ีเสียง เพรำะขึ นว่ำจีน เล็กๆไม่ ใหญ่ๆ ท ำ  

 บินด้วยกำรบนิไทย  

 ไมล่งรำ้นชอ้ป  

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 
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 01.) วันแรกของกำรเดินทำง    กรุงเทพฯ – เซียะเหมนิ – ริยื่อกู่ 
 

08.30 น.  พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์การบินไทย (Row D)   เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอ านวยความสะดวก 
10.35 น.  เดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 610  (3.25 ชม.) 
15.00 น.  ถึง สนามบินเมืองเซียะเหมิน (Xiamen)  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ 
ชมตัวเมืองเซียะหมิน หรือ อะนอย ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในราวกลางศตวรรษที่ 14 สมัยราชวงศ์หมิงใช้เป็นเมืองท่าริมทะเลและ
ศูนย์กลางการค้า ต่อมาเมื่อถูกแมนจูรุกรานได้ถอยร่นมาตั้งฐานอยู่ที่เมืองนี้ โปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่มาถึงเซียะเหมิน 
ตามมาด้วยอังกฤษ ฝรั่งเศส และดัทซ์  แต่ไม่มีชาติใดได้ครอบครอง จนกระท่ังเกิดสงครามฝ่ิน  กองทัพเรืออังกฤษถือโอกาสบังคับ
จีนให้เปิดท่าเรือท่ีเซียะเหมิน นับเป็นท่าเรือการค้าเสรีแห่งแรกของจีนปัจจุบัน  
เดินทางสู่แหล่งน้ าแร่ที่ ริยื่อกู่ (Riyuegu Hot Spring) ( 2 ชม.)อาณาจักรน้ าแร่ มีบ่อน้ าแร่ธรรมชาติประมาณ 10 กว่าบ่อ ค าว่า 
ริยื่อกู่ หมายถึง หุบเขาพระอาทิตย์และพระจันทร์ เป็นการส่ือเรื่องของความสมดุลแห่งชีวิตและธรรมชาติคือ หยิน–หยาง น่ันเอง 
บริเวณบ่ออาบน้ าแร่ได้ตกแต่งสถานที่อย่างงดงาม ความพิเศษของบ่อน้ าร้อนที่นี่คือบางบ่อผสมสมุนไพร และออยล์ลงในบ่อน้ า 
เพื่อช่วยเรื่องบ าบัดร่างกาย และยังมีเตียงหินที่นอนไปสักพักก็จะเริ่มรู้สึกได้ถึงความร้อน  มีคุณสมบัติเรื่องการบ าบัดร่างกาย
เช่นกัน  

อาหารค่ าที่โรงแรม    

ที่พัก   RI YUE GU HOTSPRINGS RESORT & HOTEL  (5*) / หรือเทียบเท่า 

อิสระอาบน ้าแร่แช่น ้าอุ่นผสมสมุนไพรต่างๆ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า  (เตรียมชุดว่ายน้ า ส าหรับอาบน้ าแร่) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 02.) วันที่สองของกำรเดินทำง    บ้ำนโบรำณฮักกำ – เซยีะเหมิน           
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่บ้านโบราณฮักกา ที่หมู่บ้านหนานจิ้ง (3.5 ชม.) ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอหนานจิ้งมีชื่อเสียงเกี่ยวกับบ้านดิน และบ้านรูปหอย
โข่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.2008  ซึ่งทางเมืองจีนภูมิใจอย่างมาก  และได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร     

น าชมบ้านโบราณฮักกาหนานจิ ง (Hakka Earth Building) ค าว่า  ฮักกา  เป็นชื่อเรียกของคนจีนชาวแคระ ซึ่งมีลักษณะนิสัยที่
ไม่เหมือนชาวจีนกลุ่มอื่น  ท าให้ไม่เป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มชาวจีนหลายกลุ่ม คือมีความยึดมั่นถือมั่นในเกียรติของตนจนเกินไป
เหมือนมีอีโก้อยู่ในตัวเต็มที่ไม่เชื่อไม่คล้อยตามใครง่ายๆ ซึ่งผู้น าที่ยิ่งใหญ่มากมายของจีนล้วนเป็นจีนแคระทั้งนั้น เช่น ท่าน
ประธานเหมาเจ๋อตุง  ดร.ซุนยัดเซ็น แม้แต่ในเมืองไทย คนใหญ่โตของประเทศ และเจ้าสัวร่ ารวยระดับชาตกิ็เป็นจีนแคระ  นอกจาก
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ลักษณะนิสัยไม่เหมือนใครแล้ว ลักษณะบ้านเรือนชาวฮักกายังแปลกกว่าชุมชนจีนท่ัวไป เป็นตึก ทรงกลมขนาดใหญ่ สูง 4 ชั้น 
เหมือนป้อมปราการมีช่องหน้าต่างมากมายตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป เพื่อให้เห็นทิวทัศน์โดยรอบ  และสามารถมองเห็นบุคคลภายนอกที่
จะมารุกราน  โครงสร้างภายในสร้างด้วยไม้  ผนังสร้างปูนกั้นเป็นช่วงๆ เพื่อป้องกันไฟไหม้  ตรงกลางเป็นลานโล่ง  ใช้เป็นที่ท า
กิจกรรมภายในครอบครัว และด้วยโครงสร้างพิเศษนี้ นอกจากกันผู้ที่จะเข้ามารุกรานแล้วยังสามารถป้องกันลม แผ่นดินไหว 
ความชื้น ท าให้อบอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน บ้านหนึ่งหลังมีห้องพักอาศัยตั้งแต่ 200–400 ห้อง จากลักษณะ
พิเศษของบ้านเรือนที่เหมือนฐานทรงกลมขนาดใหญ่เป็นวง ตั้งเรียงรายอยู่ตามเชิงเขาท าให้ดาวเทียมของสหรัฐฯ ที่จับภาพได้
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นฐานยิงขีปนาวุธ จนเกิดการเข้ามาสืบหากันวุ่นวาย ในปัจจุบันมีบ้านโบราณฮักกาเก่าแก่อายุกว่า 400–500 ปี 
หลายหลัง  บางหลังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์บางหลังยังมีผู้คนอาศัยอยู่  นอกจากท่านจะได้ชมบ้านทรงกลมแล้ว ยังมีบ้านทรงสี่เหล่ียม 
ซึ่งภายในมีลักษณะเหมือนกับบ้านทรงกลมทุกประการ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างความประหลาดใจและประทับใจให้กับผู้
มาเยือนมากทีเดียว 
น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซียะเหมิน  

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร   

ที่พัก    LANGHAM HOTEL (5*) หรือเทียบเท่า ( พัก 2 คืน) / หรือเทียบเท่า    

 
 
 
 
 
 
 

 03.) วันที่สำมของกำรเดินทำง  ศูนย์วฒันธรรมพื นเมืองชำวจนีภำคใต้ – ป้อมปืนหูลี่   

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชมศูนย์วัฒนธรรมพื นเมืองชาวจีนภาคใต้ (Xiamen Laoyuanzi  Scenic Area ) ซึ่งจัดว่าเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ
เซียะเหมินระดับ 4 ดาว เป็นการลงทุนกว่า 1.3 พันล้านหยวน ในการสร้างศูนย์รวมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของชาวจีนภาคใต้  จากนั้นชมการแสดง  MINNAN CHUAN QI (หมินหนานฉวนฉี) เป็นการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวถิีชีวิตของคน
จีนพื้นเมืองภาคใต้ฟูเจี้ยน ผสมผสานเกี่ยวกับวัฒนธรรม และการสงคราม ด้วยระบบ 5 D ที่นั่งหมุนชมได้ 360 องศา ด้วยระบบ
แสง สี เสียง อลังการหลากหลายอารมณ์ ทั้งฉากสวยงาม ตื่นเต้น และความเศร้า ผ่านนักแสดงที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี 

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร     

น าชม ป้อมปืนโบราณหูลี่ (Huli Shan Poa Tai) ตั้งอยู่บนเนินเขาหูล่ี ป้อมปืนนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911)    
ช่วงที่ไต้หวันตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น และจีนต้องการตีคืนจึงระดมซื้ออาวุธและขนมาไว้ที่ป้อมหูล่ี ปัจจุบันยังมีปืนใหญ่
ครุปป์เหลืออยู่กระบอกเดียวที่ส่ังซื้อมาจากเยอรมันนีเมื่อปี ค.ศ.1891 ในราคา 50,000 ต าลึง    

อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ณ ถนนจงซาน (ถนนคนเดิน)  

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร      

ที่พัก    
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 04.) วันที่สี่ของกำรเดินทำง      เซียะเหมนิ – กรุงเทพฯ      

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชมวัดหนานผู่โถ (Nanputuo Si) เป็นวัด 1 ใน 4 วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีน  เป็นวัดเก่าแก่เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง ท่านจะได้
ชม ต้นไม้แห่งความคิดถึง วิหารพระ-พุทธ พระคัมภีร์สมัยราชวงศ์หมิง นมัสการพระโพธิสัตว์พระสหัสสหัตถ์สหัสสเนตร (เจ้าแม่
กวนอิมพันมือพันตา) และพระหยกขาวที่อัญเชิญมาจากประเทศพม่า รูปป้ันพระสังฆจายรอบบริเวณวัด และที่น่าสนใจคืออักษร
จีนสีทองที่จารึกไว้โดยพระเจิ้งหุ้ย ในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งมคีวามหมายถึงชีวิตผู้คนซึ่งมีทั้งทุกข์สุข รวยจนแตกต่างกัน  แต่สุดท้ายทุก
คนก็หนีไม่พ้นความตายเหมือนกัน 

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร          

น าท่านสู่สนามบิน 
16.05 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน TG 611 (3.20 ชม.) 
18.25 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ   

หมายเหตุ ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
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อตัรำคำ่บรกิำร    
ท่านละ          37,500.- บาท    
พักเดี่ยวเพิ่ม     5,400.- บาท   
 

อตัรำนี รวม 

1. ตั๋วเครื่องบิน ชั้นทัศนาจร ( ตั๋วกรุป๊) โดยสายการบินไทย   
2. ที่พักตามรายการ  (พักห้องละ 2 ท่าน) 
3. อาหารจดัเล้ียงตามระบุในรายการ 
4. รถบัสปรับอากาศในการเดินทาง พร้อมค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ในรายการ 
5. ค่าวซี่า , ค่าภาษีสนามบิน   ค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น  (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และมคัคเุทศก์ท้องถิ่น 
7. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท   ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท  
- ผู้เดินทางอายเุกิน  75  ปี ความคุม้ครองคงเหลือ  50%  
8. มัคคุเทศกจ์ากชัยทวัร์  และมัคคเุทศก์ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง  

อตัรำนี ไมร่วม 

1. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %   
2. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรดี  อาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือรายการ   

 

ส ำรองกำรเดนิทำง 

ทางชัยทัวร์ขออนุญาตเรียนแจง้สมาชิกเกี่ยวกับระเบียบการส ารองการเดินทาง  ดังต่อไปนี้ 
1.  ส ารองทีน่ั่งล่วงหน้า  พร้อมยื่นหลักฐานการเดินทาง และเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
2.  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ         
 

หลกัฐำนประกอบกำรยืน่ขอวซีำ่   

1. หนังสือเดินทาง (Passport)  มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หนา้ 
2. รูปที่ใช้ยืน่วีซ่า ต้องเป็นรูปส ีถา่ยไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสขีาว หน้าตรงเห็นใบหน้าอย่างชัดเจน   
 เปิดหู  เปิดหน้าผาก  ไม่ยิ้มเหน็ฟัน  ไม่สวมเครื่องประดับ  ขนาด 2 นิ้ว ( 33 มม. X 48 มม. ) 
 และห้ามสวมใส่เสื้อสีขาว  (จ านวน 2 รูป) 
3. ชื่อ เลขที่สถานทีท่ างาน เบอร์โทรศัพท์ พร้อมต าแหน่งการงาน (หรือนามบัตร) 
4. ชื่อ เลขที่สถานศึกษา และเบอร์โทรศัพท์ (กรณีเปน็นักเรียน หรือนักศึกษา) 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
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