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ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดอืนมิถุนำยน – เดอืนธันวำคม  2561 
 

วนัแรก        สนำมบินดอนเมือง– ซัวเถำ – สักกำระพระเจ้ำตำกสิน  

07.00 น.  คณะพร้อมกัน ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 เคำน์เตอร์ 1-2  สำยกำรบิน แอร์เอเชีย  พบเจ้ำหน้ำที่
บริษทัคอยให้กำรต้อนรับ 

09.00 น.  เดนิทำงสู่ซัวเถำ โดยเที่ยวบินที่ FD850 (มบีริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
13.10 น.        เดินทาง เมอืงซัวเถำ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถ่ินก าเนิดชาวแตจ๋ิ้วท่ีมีอาศยัอยูท่ ัว่โลก ซวัเถา เป็นหน่ึง        
ในจงัหวดัของจีนท่ีตั้งอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีพ้ืนท่ี 234 ตารางกิโลเมตร จงัหวดัซวัเถา ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ         ของ
มณฑลกวางตุง้ ซวัเถาเป็นหน่ึงในถ่ินฐานของจีนแตจ๋ิ้ว ท่ีพดูภาษาแตจ๋ิ้ว ซ่ึงเป็นภาษาท่ีแยกย่อยมาจากภาษาหมินใต ้         (ฮกเก้ียนใต)้  
เมืองซวัเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเลก็ ๆ ต่อมาถูกยกระดบัฐานะข้ึนเป็นเมืองท่านานาชาติใน         ศตวรรษท่ี 18 ก่อนจะ
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กลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซวัเถาเป็นบา้นเกิดของชาวจีนโพน้ทะเลท่ี         อพยพไปตั้งถ่ินฐานยงั ประเทศ
ต่าง ๆ กวา่ 30 ประเทศทัว่โลก ปัจจุบนัลูกหลานชาวจีนโพน้ทะเลเป็นก าลงัส าคญัในการ         ผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของเมืองซวัเถา
พฒันา  หลงัผ่ำนพธีิกำรตรวจคนเข้ำเมอืงแล้ว  
 น าท่านเดินทางสู่...สุสำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ท่ีตั้งของสุสานน้ีมีแม่น ้าและคลองลอ้มรอบ ดา้นหลงัเป็นเข่ือนและ

หมู่บา้น ตวัสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ไดท้ าแบบฮวงซุย้ มีป้ายหินแกรนิตสีชมพสูลกัตวัอกัษรจีนสีทองแปลความไดว้่า 
“ สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจา้ตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างข้ึนในปีท่ี 47 แห่งรัชสมยัเฉียนหลง ( ค.ศ. 
1784 ) บูรณะใหม่เม่ือฤดูใบไมร่้วง ค.ศ. 1985 มีประวติัเล่าวา่หลงัจากสมเดจ็พระเจา้ตากสินสวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบริพารเช้ือ
สายจีนไดน้ าฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นชุดไทย อีกชุดหน่ึงเป็นชุดจีน กลบัมามอบให้ พระญาติท่ี
หมู่บา้นหวัฝู่ น้ี พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุส่ิงของเหล่าน้ีไวส้กัการะ  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอำหำร 
             น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั (พกัที่ซัวเถำ)   HAPPY  HOTEL 4* หรือเทียบเท่ำ  

วนัทีส่อง         ซัวเถำ –  เฮียงบูซัว (เจ้ำพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)  - ถนนคนเดินเมืองซัวเถำ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลงัอำหำร....   
 จากนั้นน าท่านสู่ เฮ่ียงบู๋ซัว ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศ์ซ่ง มีการ

บูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าท่ีใหญ่โต มีผูค้น
ศรัทธามาบูชาอยูเ่สมอ ปัจจุบนัเฮ่ียงบู๋ซวัไดผ้สมผสานกบัศาสนาพุทธใหเ้ป็นหน่ึง
เดียวกนั ใหท่้านไดน้มสัการเจา้พ่อเสือ ซ่ึงถือเป็นองคจ์ริงท่ีทางไทยไดจ้ าลองมาสู่
ศาลเจา้พ่อเสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจ๋ิ้วถือวา่ในชีวิตหน่ึงส าหรับนกัธุรกิจจีน
แลว้จะตอ้งมานมสัการสักคร้ังหน่ึง ซ่ึงคนส่วนใหญ่หลงัจากนมสัการท่ีเฮ่ียงบู๋ซวั น้ี
แลว้ กลบัมากจ็ะท าการคา้ข้ึนประสบแต่ความส าเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผูท่ี้มาบน
บานและแกบ้น เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวดัมีทั้งเทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ ซ่ึงเป็น
เทวรูปท่ีรักษาดูแลเร่ืองน ้า ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจา้พร้อมกนันั้นก็ยงัมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหนา้ เป็น
สถานท่ีสักการะบูชาของคนซวัเถาอย่างกวา้งขวาง และเป็นสถานท่ีท่ีชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะ
นบัถือกนัมาก 

เที่ยง             บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอำหำร   
 น าท่านสู่ ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นท่ีนบัถือของชาวจีนในเร่ือง

ความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบนัสุสานแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วม
บริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีเกิดจากหลวง
พ่อตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศ์ซ่ง ตามจดบนัทึกของโบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือเป็นคนสมยั
ราชวงศซ่์ง เกิดท่ีอ าเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบไดจ่ิ้นส้ือเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ แต่
เห็นการปกครองและขา้ราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงคม์าถึงหมู่บา้นเหอผิงหล่ี
มณฑลกวางตุง้ ไดส้ร้างวดัสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ
ใหแ้ก่ชาวบา้นตลอดมา หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ท่ีเหอ ผิงหล่ี และสร้างศาล เจา้
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ไวเ้พ่ือเป็นการร าลึกถึงบุญคุณและความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูน้ี้ 
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอำหำร.... 
     น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั (พกัที่ซัวเถำ)   HAPPY  HOTEL 4*  หรือเทียบเท่ำ 
  
 
 
 

วนัทีส่ำม        ซัวเถำ –  เมืองแต้จ๋ิว – สะพำนเซียงจ่ือ – ศำลเจ้ำมังกรเขียว – วดัไคหยวน – ซัวเถำ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลงัอำหำร.... 
น าท่านเดินทางสู่   เมืองแต้จิ๋ว  เ ป็นเมืองโบราณ เป็นต้นก า เนิดของ 
“วฒันธรรมจีนโพน้ทะเล” แห่งส าคญัอีกแห่ง ท่ีตอ้นรับการกลบับา้นของชาว จีน
ทัว่โลกดว้ยตึกรามบา้นช่องแบบโบราณท่ีบางแห่งมีประวติันบัพนัปีอย่างไม่
เปล่ียนแปลง  จากนั้นน าท่านชม  สะพำนเซียงจื่อ หรือสะพำนวัวคู่  เป็น
สะพานโบราณขา้มแม่น ้าหานเจียง มีช่ืออีกช่ือหน่ึงว่า สะพานกว่างจ้ี ตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออกของตวัเมืองแตจ๋ิ้ว เร่ิมสร้างใน
สมยัราชวงศซ่์ง โดยใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซ่ึงเป้นช่วงท่ีกวา้งท่ีสุด มีความกวา้ง
ประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนท่ีเปิด-ปิดได ้  

เที่ยง        บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอำหำร... 
 น าท่านเดินทางไปนมสัการท่ีศาลเจา้แชเล่งเอ๊ียะ หรือ ศำลเจ้ำมงักรเขียว สร้าง ข้ึ 

น เพ่ือร าลึกถึง เแชเล่งเอ๊ียะ ขุนนางผูดู้แลเมืองแตจ๋ิ้ว สมยรัาชวงศหยวนเม่ือ
พนัปีก่อน เป็นยคุ ท่ีคนจีนยากไร้อยากหนี ออกไปสร้างชีวิตใหม่ในต่างแดน 
แต่คนท่ีจะลงเรือส าเภาออกนอกประเทศ ต้องเป็นขุนนางพ่อคา้และเศรษฐี   
คนจนจึงใชว้ิธีลกัลอบหนี ซ่ึงมีโทษหนกัถึงประหารชีวิต แชเล่งเอ๊ียะจึงปล่อย
ให้คนแตจ๋ิ้วลงเรือส าเภาหนีไปใชชี้วิตในเมืองใหม่แลว้ยงัมีจีนแคะ ฮกเก้ียน 
ไหหล า หนีมาลงเรือดว้ยไปใชชี้วิตในเวยีดนาม ไทย มาเลเซียอินโดนีเซีย ฟิลิปปิ 
นส์ และอเมริกา เม่ือชาวจีนโพน้ทะเล (หวัเฉียว) มีชีวิตดีข้ึน จึงกลบัมาสร้างศาล เจ้า
แชเล่งเอ๊ียะเพ่ือระลึกถึง พระคุณของแชเล่งเอ๊ียะ   
จากนั้น...น าท่านสู่ วัดไคหยวน ตั้ งอยู่ใจกลางเมืองแต้จ๋ิว เป็นวดัพุทธนิกาย
มหายานโบราณ สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรด์ิองคท่ี์ 7 แห่งราชวงศ์ถงั ซ่ึงมีนามรัช
สมยัวา่ “คายหยวน” ตรงกบัปี ค.ศ. 738 ภายในวดัยงัมีวตัถุโบราณมากมายท่ีสร้าง ข้ึน
ต่างยคุต่างสมยักนั จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เมอืงซัวเถำ  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอำหำร... 
     น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั (พกัที่ซัวเถำ)   HAPPY  HOTEL 4* หรือเทียบเท่ำ 
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วนัทีส่ี่         ซัวเถำ – ไฮตังม่ำ (เจ้ำแม่ทบัทมิ)- กรุงเทพ ฯ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลงัอำหำร... 
น าท่านเดินทางสู่ เกำะมำสือ ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซวัเถา เป็นท่ีประดิษฐานของ
เจา้แม่ทบัทิม น าท่านสักการะ ไฮตังม่ำ หรือ ศำลเจ้ำแม่ทับทิม ซ่ึงเป็นเทวนารีท า
ใหค้ล่ืนลมสงบ และชา  วจีนเช่ือกนัว่าหากตอ้งการใหชี้วิตราบร่ืนก็ใหม้าขอพร ณ 
ศาลเจา้แม่ทบัทิบแห่งน้ี ซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์คุม้ครองชาวจีนแตจ๋ิ้วท่ีอาศยัอยู่ติด
ทะเล และมีชีวิตอยูก่บัทะเล // จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

13.55 น. ออกเดนิทำงสู่กรุงเทพ  โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบิน FD851 (มบีริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
15.50 น. ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง  โดยสวสัดภิำพ... 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
อตัรำค่ำบริกำร   *** รำคำพเิศษไม่แจกกระเป๋ำ *** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ เดก็ต ำ่กว่ำ 18 ปี  พกัเดีย่ว 

07-10, 08-11, 14-17, 22-25 มิ.ย.61 
28 มิ.ย.- 01 ก.ค.61 

18-21, 24-27 ส.ค., 29 ส.ค.-01 ก.ย.61 
01-04, 02-05, 08-11, 13-16, 14-17 ก.ย.61  

20-23, 21-24 ,27-30 ก.ย.61 

14,999.- 4,000.- 

10-13, 12-15, 19-22, 21-24, 26-29, 27-30 ต.ค.61 
01-04, 09-12, 10-13, 16-19, 24-27 พ.ย.61 

12-15 ธ.ค.61 
15,999.- 4,000.- 

 

@ @ อตัรำนีร้วม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั     
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ  
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม          
- ค่าท่ีพกั    
- ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    
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- ค่าน ้ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   
- ค่าวซ่ีากรุ๊ป 1,000 บาท (หากท่านท าวซ่ีากรุ๊ปไม่ได ้ตอ้งท าวซ่ีาเด่ียว เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม 500 บาท) 

 

 
 

@ @ อตัรำนีไ้ม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น  ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์  
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ   
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  
- ค่าทิปไกด ์หวัหนา้ทวัร์ และคนขบัรถ 120 หยวน ตลอดการเดินทาง 

 
@ @ เงื่อนไขกำรให้บริกำร @ @ 

มัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท ภำยใน 3 วนัหลงักำรแจ้งจอง // ส่วนที่เหลอืช ำระก่อนเดนิทำง 20 วนั  
* เนื่องจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินต้องเดินทำงตำมวันที่ ที่ระบุบนหน้ำตั๋วเท่ำนั้น จึงไม่สำมำรถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงกำร

เดนิทำงใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำกรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคนืเงนิ ทั้งหมดหรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

* เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกบัคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้อง
ค่ำบริกำร และเงนิมดัจ ำคนื ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีทีก่องตรวจคนเข้ำเมอืงทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง  บริษัทฯ ของ
สงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คนืค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

@ @ กำรยกเลกิ @ @ 
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั  เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  เก็บค่าเสียหายเตม็จ านวน 
 

เงื่อนไขในกำรให้บริกำร เพิม่เติมส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 
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1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ทนัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่
จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกต้อง
รับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการบิน
ก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้  
  

@ @ หมำยเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ  
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและเวียดนามท่ี
ถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยืน่ขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอ
วีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวท่ีประสงค์จะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อ
สถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจ าในต่างประเทศหรือส านกังานเจา้หนา้ท่ีกระทรวงการต่าง ประเทศท่ีประจ า 
ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วซ่ีา 1,200 บาท 

 บริษทัฯ มีประกนัอุบัตเิหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท  
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 

****โปรแกรมกำรเดนิทำงสำมำรถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 
ทั้งนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส่ิงส ำคญัที่สุด 

 


