กาหนดการเดินทาง เดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2561
วันแรก

สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน

07.00 น.

คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน แอร์ เอเชีย พบ
เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ
เดินทางสูซ่ ัวเถา โดยเที่ยวบินที่ FD850 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทาง เมืองซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ถิ่นกําเนิดชาวแต้จิ๋วที่มีอาศัยอยู่ทั่วโลก ซัวเถา เป็นหนึ่ง
ในจังหวัดของจีนที่ตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีพื้นที่ 234 ตารางกิโลเมตร จังหวัดซัวเถา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของมณฑลกวางตุ้ง ซัวเถาเป็นหนึ่งในถิ่นฐานของจีนแต้จิ๋ว ที่พูดภาษาแต้จิ๋ว ซึ่งเป็นภาษาที่แยกย่อยมาจากภาษาหมินใต้
(ฮกเกี้ยนใต้) เมืองซัวเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติใน
ศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซัวเถาเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลที่

09.00 น.
13.10 น.

ค่า

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

ค่า

อพยพไปตั้งถิ่นฐานยัง ประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลเป็นกําลังสําคัญในการ
ผลักดันให้เศรษฐกิจของเมืองซัวเถาพัฒนา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นําท่านเดินทางสู่...สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งของสุสานนี้มีแม่น้ําและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อน
และหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทําแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปล
ความได้ว่า “ สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัช
สมัยเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสิน
สวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นําฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็น
ชุดจีน กลับมามอบให้ พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก (พักที่ซัวเถา)  HAPPY HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

ซัวเถา – เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา
 บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร....
จากนั้นนําท่านสู่ เฮี่ยงบู๋ซัว ตั้งอยู่ที่อําเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการ
บูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้ าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้ค น
ศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮี่ยงบู๋ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็น
หนึ่ งเดี ย วกั น ให้ท่า นได้ นมั ส การเจ้ า พ่ อเสื อ ซึ่ งถื อเป็นองค์ จริ งที่ทางไทยได้
จําลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสําหรับ
นักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการ
ที่เฮี่ยงบู๋ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะทําการค้าขึ้นประสบแต่ค วามสําเร็จในชีวิต ทุกๆปี
จะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่ง
ภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ํา ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐาน
อยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะ
ชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร
นําท่านสู่ ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่อง
ความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วม
บริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวง
พ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิงจู่ซือเป็นคนสมัย
ราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อําเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้จิ่นสื้อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอ
ผิงหลี่มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้
เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอ ผิงหลี่ และสร้าง
ศาลเจ้าไว้เพื่อเป็นการรําลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้นี้
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร....
นาท่านเข้าสู่ที่พัก (พักที่ซัวเถา)  HAPPY HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ค่า

ซัวเถา – เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดไคหยวน – ซัวเถา
 บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร....
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งแต้ จิ๋ ว เป็ น เมื อ งโบราณ เป็ น ต้ น กํ า เนิ ด ของ
“วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่งสําคัญอีกแห่ง ที่ต้อนรับการกลับบ้านของ
ชาวจีนทั่วโลกด้วยตึกรามบ้านช่องแบบโบราณที่บางแห่งมีประวัตินับพันปี
อย่างไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้นนําท่านชม สะพานเซียงจื่อ หรือสะพานวัวคู่
เป็นสะพานโบราณข้ามแม่น้ําหานเจียง มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า สะพานกว่างจี้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของตัวเมืองแต้จิ๋ว เริ่ม
สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง โดยใช้เวลาสร้า งยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่งเป้นช่วงที่กว้าง
ที่สุด มีความกว้างประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิด-ปิดได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร...
นํา ท่า นเดิ นทางไปนมัส การที่ศาลเจ้ า แชเล่งเอี๊ย ะ หรื อ ศาลเจ้ามังกรเขี ยว
สร้างขึ้น เพื่อรําลึกถึง เแชเล่งเอี๊ยะ ขุ นนางผู้ดูแลเมืองแต้จิ๋ว สมยัราชวงศหย
วนเมื่อพันปีก่อน เป็นยุค ที่คนจีนยากไร้อยากหนี ออกไปสร้างชีวิตใหม่ใน
ต่างแดน แต่คนที่จะลงเรือสําเภาออกนอกประเทศ ต้องเป็นขุนนางพ่อค้าและ
เศรษฐี คนจนจึงใช้วิธีลักลอบหนี ซึง่ มีโทษหนักถึงประหารชีวิต แชเล่งเอี๊ยะ
จึงปล่อยให้คนแต้จิ๋วลงเรือสําเภาหนีไปใช้ชีวิตในเมืองใหม่แล้วยังมีจีนแคะ
ฮกเกี้ ย น ไหหลํ า หนี ม าลงเรื อ ด้ ว ยไปใช้ ชี วิ ต ในเวี ย ดนาม ไทย มาเลเซี ย
อินโดนีเซีย ฟิลิปปิ นส์ และอเมริกา เมื่อชาวจีนโพ้นทะเล (หัวเฉียว) มีชีวิตดีขึ้น
จึงกลับมาสร้างศาลเจ้าแชเล่งเอี๊ยะเพื่อระลึกถึง พระคุณของแชเล่งเอี๊ยะ
จากนั้ น...นํ า ท่ า นสู่ วั ด ไคหยวน ตั้ งอยู่ ใจกลางเมื องแต้จิ๋ ว เป็น วัด พุ ทธนิ กาย
มหายานโบราณ สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ถัง ซึ่งมีนามรัช
สมัยว่า “คายหยวน” ตรงกับปี ค.ศ. 738 ภายในวัดยังมีวัตถุโบราณมากมายที่สร้าง
ขึ้นต่างยุคต่างสมัยกัน จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองซัวเถา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร...
นาท่านเข้าสู่ที่พัก (พักที่ซัวเถา)  HAPPY HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ซัวเถา – ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)- กรุงเทพ ฯ

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร...
นําท่านเดินทางสู่ เกาะมาสือ ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นที่ประดิษฐานของ
เจ้าแม่ทับทิม นําท่านสักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นเทวนารีทํา
ให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ให้มาขอพร ณ
ศาลเจ้าแม่ทับทิบแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ติด
ทะเล และมีชีวิตอยู่กับทะเล // จากนั้น นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD851 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...

13.55 น.
15.50 น.

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

อัตราค่าบริการ *** ราคาพิเศษไม่แจกกระเป๋า ***
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ เด็กต่ากว่า 18 ปี พักเดี่ยว

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
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

14,999.-

4,000.-

15,999.-

4,000.-

@ @ อัตรานี้รวม @ @
-

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม
ค่าที่พัก
ค่าน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
ค่าน้ํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
ค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท (หากท่านทําวีซ่ากรุ๊ปไม่ได้ ต้องทําวีซ่าเดี่ยว เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท)

-

@ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @
ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ
ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 120 หยวน ตลอดการเดินทาง

@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @

มัดจาท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการแจ้งจอง // ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน
* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดิน ทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
@ @ การยกเลิก @ @
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสียหายเต็มจํานวน
เงื่อนไขในการให้บริการ เพิ่มเติมสาหรับสายการบินแอร์เอเซีย
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกําหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและ
เวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิ เศษมาเก๊า
โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจําในต่างประเทศหรือสํานักงานเจ้าหน้าที่กระทรวง
การต่าง ประเทศที่ประจํา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกทีน่ ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้***
ทั้งนี้ยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสาคัญที่สุด

