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ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 
 

 

เมอืงชงิเตา่  สถาปัตยกรรมที่สวยงามสไตล์ยุโรป    

เมอืงเยยีนไถ  ได้รบัเลือกเป็นเมืองน่าเที่ยวที่สุดในประเทศจีน ประจ าปี 2018 

                             ภเูขาเหลาซาน   เทือกเขาท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทัศนียภาพป่าเขา 

                                 โงงานเบยีรช์งิเตา่  เบยีร์พื้นเมอืงชงิเตา่ทีต่้องล้ิมลอง 

                     โรงงานไวน ์  มีชื่อเสียงโด่งดังที่ประชาชนคนจีนนิยมดื่ม  

 

ชงิเตา่  เผิงไหล  เยียนไถ    

 โรงานผลติเบยีร์ชงิเตา่  โรงานไวนจ์างอี้ 

 พพิธิภณัฑเ์รอืโบราณ  อา่วพระจนัทร์ 

เดนิทาง : เสารท์ี่  9 – พฤหสับดทีี ่ 14 พฤศจิกายน  2562  ( 6 วนั 5 คนื ) 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 
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01. วันแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – กวางโจว – เยียนไถ       
 

06.00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์  สายการบนิ China Southern  ( ROW  U ) 

ใช้ประตทูางเข้าที่  9  เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์ให้การต้อนรับ     
08.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CZ 362 ( 2 ชม. 45 นาที ) 
12.25 น. ถึง สนามบินเมอืงกวางโจว เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง เป็นมณฑลที่เจริญมาก เนื่องจากเป็นศนูย์กลางการค้า 
ระหวา่งประเทศมานานนบัศตวรรษ ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากร  (เวลาเร็วกวา่ไทย 1 ช.ม.)   

อาหารกลางวนั (ในอาคารสนามบิน) 

ได้เวลาน าทา่นสูอ่าคารภายในประเทศ 
17.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CZ 362 ( 2 ชม. 10 นาที ) 
20.20 น.      ถึงเมืองเยียนไถ (Yantai) เป็นเมืองหนึง่ของมณฑลซานตง   ในอดีตเคยเป็นแหลง่ประมงที่ใหญ่ที่สดุ  มีทศันียภาพ
สวยงาม  น าทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศ 
 

ที่พกั    MARRIOTT HOTEL  (5*) หรือเทียบเทา่ (พกั 2 คืน) 
 

02. วันท่ีสองของการเดินทาง       เที่ยวเยี่ยนไถ     
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นขึน้สูภ่เูขาเยี่ยนไถ  ตัง้อยูท่างตอนเหนือสดุของเมืองเยี่ยนไถ ล้อมรอบด้วยทะเลสามด้านเป็นจดุชมววิทางธรรมชาติที่
งดงามมาก และมีประวตัศิาสตร์ยาวนานกวา่ 600 ปี  นบัเป็นสญัลกัษณ์ติดอนัดบัของการชมววิทีข่ึน้ช่ือของเมืองเยีย่นไถ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าชมโรงงานผลิตไวน์จางอี ้ท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัซึง่ประชาชนทัว่ประเทศจีนนิยมดื่มกนั น าชมสะพานจ้านเฉียว 

(Zhanqiao) สร้างขึน้ในสมยัจกัรพรรดิกวงสรูาชวงศ์ชิง ราวปี ค.ศ.1819 ตวัสะพานยาว 440 เมตร  กว้าง 8 เมตร ย่ืนไป
ในอา่วชิงเตา่  ในสมยัโบราณเคยใช้เป็นท่ีขนสง่สินค้าทางทะเล  สว่นปลายสะพานนัน้เป็นท่ีตัง้ของศาลา “ฮุ่ยหลนั” ท่ี
ออกแบบเป็นรูปเก๋งจีนทรงแปดเหลี่ยม ซึง่ถือเป็นจดุชมวิวและสญัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ของเมืองชิงเตา่  และศาลาแห่งนีย้งั
เป็นเคร่ืองหมายการค้าท่ีติดบนขวดเบียร์ชิงเตา่อีกด้วย 

น าชม พพิิธภณัฑ์เรือโบราณ  ซึง่เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมเรือในรูปแบบตา่งๆ ของยคุโบราณเป็นจ านวนมาก 

น าชม เผิงไหลเก๋อ  หรือวดัลทัธิเตา๋ สร้างราว 1,500 ปี (ค.ศ.1061) ในสมยัราชวงศ์ซ้อง ภายในเผงิไหลเก๋อ มีวิหารอยูห่ลายแหง่ 
เช่น วิหารเจ้าแมท่บัทิม  วิหารแปดเซยีน วิหารพระพทุธเจ้า รวมถงึป้อมปราการท่ีสร้างป้องกนัข้าศกึรุกรานทางทะเล   

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั    MARRIOTT HOTEL  (5*) หรือเทียบเทา่  ( 2 คืน ) 
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03. วันท่ีสามของการเดินทาง            เที่ยวเมืองเยียนไถ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม   

ชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามของ อ่าววงพระจันทร์ เพราะถ้ามองจากด้านบนลงมานัน้มองดคูล้ายพระจนัทร์คร่ึงเสีย้ว 
ชมสะพานปลาเยี่ยนไถ เป็นสะพานท่ีมีความยางถงึ 624 เมตร กว้าง 10 เมตร เป็นสะพานทีมีความยาวมากแห่งหนึง่
ของประเทศจีน ปลายสดุของสะพานมีเก๋งจีนสร้างเป็นรูปดอกบวัสวยงาม 
 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
 

เดินทางสูเ่มืองชิงเตา่ (Qingdao / 180 กม. 3 ชม.) ซึง่ตัง้อยูท่างด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของมณฑลซานตง (Shandong) ตวัเมือง 3 
ด้านล้อมรอบด้วยทะเลเหลอืง เช่ือมตอ่กบัประเทศเกาหลใีต้ และประเทศญ่ีปุ่ น 
 

อาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 
ท่ีพกั   GRAND  MERCURE HOTEL (5*) หรือเทียบเท่า (พกั 3 คืน) 
 

 
 
 
 
 
 
 

04. วันท่ีสี่ของการเดินทาง         เที่ยวชิงเต่า  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม   

น าชมจัตุรัสอู่ ซ่ือกว่างฉาง หรือ จตัรัุสห้าสี่  เป็นจตัรัุสที่มีความกว้างใหญ่ติดทะเล ในบริเวณจตัรัุสมีสญัลกัษณ์ของเมืองชิงเต่า
ลกัษณะคล้ายเปลวเพลงิสแีดง ล้อมรอบด้วยตกึใหญ่โตตัง้อยูใ่จกลางเมืองชิงเตา่ 

ชมสะพานจ้านเฉียว (Zhanqiao) เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองชิงเตา่ สร้างขึน้ในปีค.ศ.1891 สมยัราชวงศ์ชิง มีความยาว 
440 เมตร กว้าง 10 เมตร สว่นปลายสดุของสะพานท่ีย่ืนไปกลางน า้มีศาลาทรงแปดเหลี่ยมสงู 2 ชัน้ ซึง่เป็นเคร่ืองหมาย
การค้าท่ีติดอยู่บนขวดเบียร์ชิงเตา่ ชมศูนย์เรือใบโอลิมปิกชงิเต่า เป็นอูต่อ่เรือเป๋ยไห ่ ตอ่มาได้จดัเป็นสถานท่ีจดัการ
แข่งขนัเรือใบกีฬาโอลิมปิกสมยัท่ี 29 ในปีค.ศ. 2008 และพาราลิมปิกสมยัท่ี 13  หลงัจากนัน้เมืองชิงเตา่ก็ได้รับการยกย่อง 
ให้เป็น ”เมืองแห่งเรือใบ”  
 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
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เดินทางสู ่เกาะชิงเต่าน้อย (เฉียวชิงเต่า) เป็นเกาะเล็กๆ ที่ยื่นไปในทะเล  เกิดจากการกดัเซาะแผ่นดินของคลื่นและน า้ทะเล จึง
กลายเป็นเกาะที่มีรูปร่างคล้ายพิณโบราณของจีน  เกาะชิงเต่าน้อยจึงเป็นสถานที่ตากอากาศที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากมี
ต้นไม้เขียวชอุม่ตลอดทัง้ปี อากาศเย็นสบาย และมีทิวทศัน์ที่สวยงาม 

น าท่านขึน้เขาเหลาซาน (รวมกระเช้า) ภเูขาแห่งนีม้ีช่ือเสียงของซานตง อยู่ห่างจากเมืองชิงเตา่ประมาณ 30 กิโลเมตร มี
พืน้ท่ี 300 กวา่ตารางกิโลเมตร ยอดเขาเหลาซานมีความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,133 เมตร เป็นภเูขาท่ีอยู่ติดกบัทะเล   
ชมทศันียภาพท่ีงดงาม และยงัมีวดัอนัเป็นแหลง่พ านกัของนกัพรตในศาสนาลทัธิเตา๋ท่ีเก่าแก่และศกัด์สิทธ์ิมาก ดงัมีค า
โบราณได้กลา่วไว้วา่ “เขาเหลาซานแห่งนีเ้ป็นแหลง่ท่ีอยู่ของมวลหมูเ่หลา่เทวดา” 

อาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 

ท่ีพกั   GRAND  MERCURE HOTEL  
 

05. วันท่ีห้าของการเดินทาง          เที่ยวชิงเต่า    
 

อาหารเช้าที่โรงแรม   

น าท่านขึน้ เขาเสียยู่ซาน  ซึง่มีความสงูจากระดบัน า้ทะเล 922.8 เมตร เน่ืองจากเมืองเยียนไถเป็น 1 ใน 14 เมืองท่ีมีพืน้ท่ี
ติดกบัชายฝ่ังทะเลของประเทศจีน มีความยาวชายหาดล้อมรอบ ท่านจงึสามารถชมทศันียภาพได้อย่างงดงามย่ิง 
 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
 

น าทา่นสู ่โรงงานผลิตเบียร์ชิงเต่า  เป็นแหลง่ผลติเบียร์ที่มีช่ือเสยีงที่สดุของจีน  ชมขบวนการบรรจเุบียร์ใสข่วด และกระป๋อง เพื่อ
เตรียมจ าหนา่ยสูต่ลาดโลก  และให้ทา่นได้ลองลิม้รสเบียร์ชิงเตา่สดๆที่โรงงาน 
น าชมโบสถ์ St. Michael  เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ยโุรป เป็นโบสถ์คาทอลิก  ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมนั  สถาปัตยกรรม
แบบโกธิก ผสมผสานแบบโรมนั บริเวณอาคารด้านหน้ามีหอนาฬิกาสงู 56 เมตร ตัง้อยา่งโดดเดน่ 
น าทา่นสู ่ ถนนคนเดินไถ่ตง ถนนมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ร้านค้ามากกวา่ 200 ร้าน  มีสนิค้ามากมายอาทิ เสือ้ผ้า 
รองเท้า ของที่ระลกึ และซุปเปอร์มาเก็ต ให้ทา่นได้ช้อปปิง้กนัอยา่งสนกุสนาน 

อาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 

ท่ีพกั   GRAND  MERCURE HOTEL 
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06. วันท่ีหกของการเดินทาง          ชิงเต่า – กรุงเทพฯ   

อาหารเช้า (กลอ่ง)  

น าทา่นสูส่นามบิน   

08.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CZ 3716 ( 3 ชม. 25 นาที ) 
11.40 น. ถึงสนามบินเมืองกวางโจว เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง เป็นมณฑลที่เจริญมาก เนื่องจากเป็นศนูย์กลางการค้า 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร   (ในอาคารสนามบิน)  

15.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน  CZ 363  ( 3 ชม. 5 นาที) 
17.55 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ  
 

หมายเหตุ    ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม  

 
 

 

อัตราคา่บรกิาร  ตัว๋เคร่ืองบิน  ( CZ )  คา่ทวัร์  รวมทัง้สิน้ 

ทา่นละ  ชัน้ทศันาจร  17,500.-  บาท 30,300.-  บาท 47,800 .- บาท  
ทา่นละ ชัน้ธุรกิจ   - สอบถาม   00,000.-  บาท 00,000 .- บาท  

พกัเดี่ยว เพิ่มทา่นละ -   5,700.- บาท - 
 
 

หมายเหต ุ    -    ราคาตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรและชัน้ธุรกิจเป็นราคาเร่ิมต้น   ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง ณ วนัท่ีจอง  
- อตัรานีต้้องมีผู้ เดินทางไมต่ ่ากวา่15 ทา่น 

 

อตัรานีร้วม    

1. ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร (ตัว๋กรุ๊ป)  
2. ที่พกัจดัตามรายการ  (5*)  (ห้องละ 2 ทา่น) 
3.  น าเที่ยวโดยรถบสัปรับอากาศ   พร้อมคา่ธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ี 
4.  คา่วซีา่ ,  ภาษีสนามบิน และคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ น า้หนกัไมเ่กิน  23 กิโลเมตร   
     ถือขึน้เคร่ืองได้ 1 ชิน้  น า้หนกัไมเ่กิน  7 กิโลกรัม  
5.  ทนุประกนัอบุตัิเหตทุา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลทา่นละ 500,000 บาท      
      ผู้ เอาประกนัอาย ุ75 ปีขึน้ไป ความคุ้มครองลดลง 50 % 
6.  มคัคเุทศก์ท้องถ่ินพดูภาษาไทย   และมคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ 

อตัรานีไ้มร่วม 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 
- คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์  คา่ซกัรีด และมินิบาร์    
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หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ 

 

1.  หนงัสอืเดินทาง (Passport)  มีอายกุารใช้งานไมต่ า่กวา่ 6 เดือน มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 
2.  รูปที่ใช้ยื่นวซีา่ ต้องเป็นรูปส ีถา่ยไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  
     พืน้หลงัสขีาว หน้าตรง เห็นใบหน้าอยา่งชดัเจน เปิดห ู เปิดหน้าผาก  เปิดคิว้  ไมย่ิม้เห็นฟัน   
     ไมส่วมเคร่ืองประดบั  ขนาด 2 นิว้ ( 3.3 X 4.8 เซนจิเมตร) และห้ามใสเ่สือ้ สขีาว (จ านวน 2 รูป ) 
3.  ช่ือ เลขที่สถานท่ีท างาน เบอร์โทรศพัท์ พร้อมต าแหนง่การงาน (หรือนามบตัร) 
4.  ช่ือ เลขที่สถานศกึษา และเบอร์โทรศพัท์ (กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศกึษา) 
5.  ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
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