กําหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2562

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – ซัวเถา – สปานําแร่ นําทะเล

07.00 น.

คณะพร้อมกัน ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน 3 เคาน์ เตอร์ 1-2 สายการบิน แอร์ เอเชีย
พบเจ้าหน้าทีบริ ษทั คอยให้การต้อนรับ
เดินทางสู่ ซัวเถา โดยเทียวบินที FD850 (มีบริการอาหารบนเครือง)
ถึง สนามบินเจียงหยาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองจางโจว เดินทางสู่
โรงแรม TRITONBAY SALTWATER HOTSPRING RESORT ศูนย์ สปานําแร่ ทะเลแห่ งใหญ่ ทีสุ ดของ
มณฑลฮกเกียนให้ ท่านอาบนําแร่ แช่ สปา จากนําแร่ ธรรมชาติจากทะเล เพือให้สุขภาพแข็งแรง,กระปรี กระเปร่ า
,ปรับสภาพเลือดลมการไหลเวียนของโลหิ ต และ สรรพคุณอืนๆ อีกมากมาย
( บ่ อนําแร่ รวมแยกชาย-หญิง กรุ ณาเตรียมชุ ดว่ ายนําไปด้ วย )
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านกลับทีพัก อิสระให้ท่านดืมดํากับการอาบนําแร่ เพือสุขภาพได้ตามอัธยาศัย

09.00 น.
13.10 น.

คํา
วันสอง
เช้ า

เทียง

จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จวิ – วัดไคหยวน – สะพานเซี ยงจือ –ไฮตังม่า – ซัวเถา
 บริ การอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหาร....นําท่านเดินทางสู่ เมืองแต้ จวิ เป็ นเมืองโบราณ เป็ นต้นกําเนิดของ
“วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่งสําคัญอีกแห่ ง ทีต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนทัวโลกด้วยตึกรามบ้านช่อง
แบบโบราณทีบางแห่งมีประวัตินบั พันปี อย่างไม่เปลียนแปลง นําท่านไหว้พระขอพรที ศาลเจ้ ามังกรเขียว เพือ
ความเป็ นสิ ริมงคล นําท่านนังรถรางชมถนนโบราณชมวัฒนธรรมเก่าๆทียังอนุรักษ์ไว้เป็ นแหล่งท่องเทียว
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...หลังอาหารนําท่านไปกราบนมัสการขอพรพระที วัดไคหงวน สร้างขึน
ในสมัยจักรพรรดิถงั สวนจง (หมิงตี) แห่ งราชวงศ์ถงั (ค.ศ. ๗๓๘) ซึ งยังมีศิลปกรรมของสมัยราชวงศ์ซ่งและ
หยวนผสมผสานอยู่ทีประตูทางเข้าจะมีท่านท้าวโลกบาล (เทียนหวัง) คอยปกป้ องรักษาวัด ภายในจะเป็ นที
ประดิษฐานองค์พระศรี อาริ ยเมตไตย พระศากยมุนี พระไภษัชยคุรุ พระอมิตาภะ ฯลฯ แล้วนําท่านไปชม วิหาร
เซี ยน ภายในตกแต่งศิลปะแบบโบราณลงทุนสร้างโดยชาวจีน ทีอยู่เมืองไทย “ คุณก๊วย ฮวง ง๊วง ” ทีสร้างวิหาร
เซี ยนทีพัทยา ภายในมีการเก็บรักษาโบราณวัตถุมากมาย คนจีนถือได้วา่ ทีแห่ งนี มีฮวงจุย้ ดี เป็ นเขตท่องเทียวที
ลือชื อของแต้จิวทีผูค้ นนิ ยมมาเทียวชมอีกแห่งหนึ ง นําท่านชม สะพานเซียงจือ หรือสะพานวัวคู่ เป็ นสะพาน
โบราณข้ามแม่นาหานเจี
ํ
ยง มีชืออีกชือหนึงว่าสะพานกว่างจี ตังอยูท่ างด้านตะวันออกของตัวเมืองแต้จิว เริ ม
สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง โดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ งเป้ นช่วงที
กว้างทีสุ ด มีความกว้างประมาณ 100 เมตร เป็ นสะพานแห่ งแรกของเมืองจีนทีเปิ ด-ปิ ดได้ จากนันนําท่าน
เดินทางสู่ เกาะมาสือ ตังอยู่บริ เวณปากอ่าวซัวเถา เป็ นทีประดิษฐานของเจ้าแม่ทบั ทิ ม นําท่านสักการะ ไฮตังม่ า
หรือ ศาลเจ้ าแม่ ทับทิม ซึ งเป็ นเทวนารี ทาํ ให้คลืนลมสงบ และชาวจี นเชือกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื นก็ให้
มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทบั ทิบแห่ งนี ซึ งเป็ นสิ งศักดิสิ ทธ์คุม้ ครองชาวจีนแต้จิวทีอาศัยอยู่ติดทะเล และมีชีวิตอยู่
กับทะเล สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองซัวเถา เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถินกําเนิดชาว
แต้จิวที มีอาศัยอยู่ทวโลก
ั
ซัวเถา เป็ นหนึ งในจังหวัดของจีนทีตังอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีพืนที 234 ตาราง
กิโลเมตร จังหวัดซัวเถา ตังอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของมณฑลกวางตุง้ ซัวเถาเป็ นหนึ งในถินฐานของ
จีนแต้จิว ทีพูดภาษาแต้จิว ซึ งเป็ นภาษาทีแยกย่อยมาจากภาษาหมินใต้ (ฮกเกียนใต้) เมืองซัวเถา ในอดีตเป็ น
เพียงหมู่บา้ นชาวประมง เล็ก ๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึนเป็ นเมืองท่านานาชาติใน ศตวรรษที 18 ก่อนจะ
กลายมาเป็ น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซัวเถาเป็ นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลทีอพยพไปตังถิน

คํา
วันทีสาม
เช้ า

เทียง

คํา

ฐานยังประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศทัวโลกปัจจุบนั ลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลเป็ นกําลังสําคัญในการผลักดัน
ให้เศรษฐกิจของเมืองซัวเถาพัฒนา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทีพัก (พักทีซั วเถา)  GOLDEN GULF HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
ซัวเถา - ไต่ฮงกง - เฮียงบู๋ซัว
 บริ การอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหาร.... .....นําท่านสู่ ไต่ฮงกง นมัสการไต่ฮงกงอันเป็ นทีนับถือของชาว
จีนในเรื องความเมตตากรุ ณาของท่าน ปัจจุบนั สุ สานแห่ งนีได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่ วมบริ จาคของ
ชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานทีท่องเทียวแห่งนีเกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิ งจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง
ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิ งจู่ซือเป็ นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดทีอําเภอเวินโจว มณฑลเจ๋ อเจียง สอบได้จิ
นสื อเป็ นข้าราชการชันผูใ้ หญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็ นพระธุดงค์มาถึงหมู่บา้ น
เหอผิงหลีมณฑลกวางตุง้ ได้สร้างวัดสร้างโรงเรี ยนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้าน
ตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ทีเหอ ผิงหลี และสร้างศาลเจ้าไว้เพือเป็ นการรําลึกถึงบุญคุณและ
ความดีขององค์ไต่ฮงกงผูน้ ี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ....นําท่านสู่ เฮียงบู๋ซัว ตังอยูท่ ี อําเภอลู่เฟิ ง สร้างในสมัย
ราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่ อมแซมมากมาย จนกลายเป็ นศาลเจ้าของศาสนาเต๋ าทีใหญ่โต มีผคู ้ นศรัทธามาบูชาอยู่
เสมอ ปัจจุบนั เฮียงบู๋ซวั ได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็ นหนึงเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสื อ ซึ งถือ
เป็ นองค์จริ งทีทางไทยได้จาํ ลองมาสู่ ศาลเจ้าพ่อเสื อบริ เวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิวถือว่าในชีวิตหนึงสําหรับนัก
ธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครังหนึ ง ซึ งคนส่ วนใหญ่หลังจากนมัสการทีเฮียงบู๋ซวั นีแล้ว กลับมาก็จะทํา
การค้าขึนประสบแต่ความสําเร็ จในชีวิต ทุกๆปี จะมีผทู ้ ี มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศ
และต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทงเทวรู
ั
ปเจ้าแห่ งภาคเหนื อ ซึ งเป็ นเทวรู ปทีรักษาดูแลเรื องนํา
ประดิษฐานปิ ดทองอยูใ่ นศาลเจ้าพร้อมกันนันก็ยงั มีพระพุทธรู ปประดิษฐานอยูใ่ นวิหารหน้า เป็ นสถานที
สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็ นสถานทีทีชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศ
ไทยจะนับถือกันมาก
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (อาหารแต้ จวิ 18 อย่ าง) หลังอาหาร....
นําท่ านเข้ าสู่ ทีพัก (พักทีซั วเถา)  GOLDEN GULF HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันทีสี

ซัวเถา – เมืองเท่ งไฮ่ – สุ สานพระเจ้าตาก - กรุ งเทพ ฯ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหาร...
นําท่านเดินทางสู่เมืองเท่งไฮ่ พาท่านสู่ สุ สานสมเด็จพระเจ้ าตากสิ นมหาราช ทีตัง
ของสุ สานนี มีแม่นาและคลองล้
ํ
อมรอบ ด้านหลังเป็ นเขือนและหมู่บา้ น ตัวสุ สาน
เหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทาํ แบบฮวงซุย้ มีป้ายหิ นแกรนิตสี ชมพูสลัก
ตัวอักษรจีนสี ทองแปลความได้วา่ “ สุ สานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระ
เจ้าตากสิ นแห่งกรุ งสยาม ” สร้างขึนในปี ที 47 แห่ งรัชสมัยเฉี ยนหลง ( ค.ศ. 1784 )
บูรณะใหม่เมือฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตาก
สิ นสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริ พารเชือสายจีนได้นาํ ฉลองพระองค์และพระมาลามา

13.55 น.
15.50 น.

2 ชุด ชุดหนึ งเป็ นชุดไทย อีกชุดหนึ งเป็ นชุดจีน กลับมามอบให้ พระญาติทีหมู่บา้ นหัวฝู่ นี พวกพระญาติจึง
สร้างสุ สานบรรจุสิงของเหล่านีไว้สกั การะ // นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทียวบิน FD851 (มีบริการอาหารบนเครือง)
ถึงท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...
*****************************************************************************

อัตราค่ าบริ การ *** ราคาพิเศษไม่ แจกกระเป๋ า ***
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ เด็กตํากว่ า 18 ปี พักเดียว

29 มี.ค.-01 เม.ย.62
18-21, 24-27, 25-28, 26-29 เม.ย.62

17,499.-

4,500.-

@ @ อัตรานีรวม @ @
-

ค่าตัวเครื องบิน ไป-กลับ
ค่าบัตรเข้าชมสถานทีต่างๆ ทีระบุอยูใ่ นรายการ
ค่าอาหาร-เครื องดืม
ค่าทีพัก
ค่านําหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
ค่านํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
ค่าวีซ่าเดียว 1,500 บาท (ยืนทีสถานทูตจีน ประเทศไทย)

-

@ @ อัตรานีไม่รวม @ @
ค่าอาหาร-เครื องดืม และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% คิดจากยอดค่าบริ การ
ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 120 หยวน ตลอดการเดินทาง
@ @ เงือนไขการให้ บริการ @ @

มัดจําท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง // ส่ วนทีเหลือชําระก่อนเดินทาง 20 วัน
* เนื องจากราคานี เป็ นราคาโปรโมชัน ตัวเครื องบิ นต้องเดิ นทางตามวันที ทีระบุบนหน้าตัวเท่านัน จึ งไม่สามารถยกเลิกได้
หรื อเปลียนแปลงการเดินทางใดๆ ทังสิ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลียนแปลงการเดิ นทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการ
คืนเงิน ทังหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
* เมือท่ านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดิ นทางพร้อมคณะถือว่าท่ าน
สละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
* กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังที กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น

@ @ การยกเลิก @ @
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บค่าเสี ยหาย ท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสี ยหายเต็มจํานวน
เงือนไขในการให้ บริการ เพิมเติมสํ าหรับสายการบินแอร์ เอเซีย
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัวเครื องบิ น บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทังสิ น ถ้ายังไม่มีการยืนวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอืนใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัวเครื องบิ น แต่มีการยืนวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอืนใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าทีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านัน
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัวเครื องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนี ยมการเปลียนชือตัว / ตัว 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีนามั
ํ นเชื อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ทีสาย
การบินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอืนๆ เฉพาะเท่าทีได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะเลือนการเดินทางในกรณี ทีมีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที
จะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ทีมีการขึนลงของเงินตราต่างประเทศ
ตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรี ย ปากีสถาน ศรี ลงั กาและ
เวียดนามทีถือหนังสื อเดินทางธรรมดาและหนังสื อเดินทางราชการ ต้องยืนขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทัง 6 ประเทศดังกล่าวทีประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
ต้องยืนขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุ ลจีน กรมการกงสุ ลที ประจําในต่างประเทศหรื อสํานักงานเจ้าหน้าทีกระทรวง
การต่าง ประเทศทีประจํา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยืนวีซ่า 1,200 บาท

บริษทั ฯ มีประกันอุบตั เิ หตุทุกทีนัง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ารั กษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลียนได้***
ทังนียึดถือผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสิงสําคัญทีสุ ด

@@ เอกสารสํ าหรับยืนวีซ่าจีน 4 วันทําการ ยืนทีสถานฑูตจีนทีเมืองไทย @@
1. หนังสื อเดินทางตัวจริ ง ทีมีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิว 2 ใบ ตามข้อกําหนดของสถานฑูต (รู ปถ่ายสี พืนหลังสี ขาว, เปิ ดหน้าผาก ,
เปิ ดใบหู , ไม่สวมใส่ เครื องประดับ, ไม่ใส่ เสื อสี ขาวถ่ายรู ป , ไม่สวมแว่นตา)
3. กรอกแบบฟอร์ มข้อมูลตามจริ ง (สําคัญมาก)
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***กรอกเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอ ังกฤษก็ได้คะ่ ***

