กาหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม - เดือนพฤศจิกายน 2562
วันแรก

สนามบิ นดอนเมือง– ซัวเถา – สั กการะพระเจ้ าตากสิ น

07.00 น.

คณะพร้ อมกัน ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ 1-2 สายการบิน แอร์ เอเชีย
พบเจ้ าหน้ าที่บริษทั คอยให้ การต้ อนรับ
เดินทางสู่ ซัวเถา โดยเที่ยวบินที่ FD850 (ไม่ มบี ริการอาหารบนเครื่อง)

09.00 น.

13.10 น.

ค่า

วันทีส่ อง
เช้ า

เที่ยง

ค่า

เดินทาง เมืองซัวเถา เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถิ่นกําเนิดชาวแต้จิ๋วที่มีอาศัยอยูท่ วั่ โลก ซัวเถา เป็ นหนึ่ง
ในจังหวัดของจีนที่ต้ งั อยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีพ้ืนที่ 234 ตารางกิโลเมตร จังหวัดซัวเถา ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ของมณฑลกวางตุง้ ซัวเถาเป็ นหนึ่งในถิ่นฐานของจีนแต้จิ๋ว ที่พดู ภาษาแต้จิ๋ว ซึ่ งเป็ นภาษาที่แยกย่อยมาจากภาษาหมินใต้
(ฮกเกี้ยนใต้) เมืองซัวเถา ในอดีตเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็ นเมืองท่านานาชาติใน
ศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็ น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซัวเถาเป็ นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลที่
อพยพไปตั้งถิ่นฐานยัง ประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศทัว่ โลก ปัจจุบนั ลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลเป็ นกําลังสําคัญในการ
ผลักดันให้เศรษฐกิจของเมืองซัวเถาพัฒนา หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
นําท่านเดินทางสู่...สุ สานสมเด็จพระเจ้ าตากสิ นมหาราช ที่ต้ งั ของสุ สานนี้มีแม่น้ าํ และคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็ นเขื่อน
และหมู่บา้ น ตัวสุ สานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทาํ แบบฮวงซุย้ มีป้ายหิ นแกรนิตสี ชมพูสลักตัวอักษรจีนสี ทองแปล
ความได้วา่ “ สุ สานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสิ นแห่งกรุ งสยาม ” สร้างขึ้นในปี ที่ 47 แห่งรัช
สมัยเฉี ยนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสิ น
สวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริ พารเชื้อสายจีนได้นาํ ฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็ นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็ น
ชุดจีน กลับมามอบให้ พระญาติที่หมู่บา้ นหัวฝู่ นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุ สานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สกั การะ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั (พักที่ซัวเถา)  SHANTOU HAPPY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

ซัวเถา – เฮียงบูซัว (เจ้ าพ่อเสื อ) – ไต่ ฮงกง (ปอเต๊ กตึ๊ง)
 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหาร....
จากนั้นนําท่าน สู่ เฮี่ยงบู๋ซัว ตั้งอยูท่ ี่อาํ เภอลู่เฟิ ง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะ
ซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็ นศาลเจ้าของศาสนาเต๋ าที่ใหญ่โต มีผคู ้ นศรัทธามาบูชาอยู่
เสมอ ปัจจุบนั เฮี่ยงบู๋ซวั ได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้
นมัสการเจ้าพ่อเสื อ ซึ่ งถือเป็ นองค์จริ งที่ทางไทยได้จาํ ลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสื อบริ เวณเสา
ชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสําหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้ง
หนึ่ง ซึ่ งคนส่ วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮี่ยงบู๋ซวั นี้แล้ว กลับมาก็จะทําการค้าขึ้น
ประสบแต่ความสําเร็ จในชีวิต ทุกๆปี จะมีผทู ้ ี่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุก
สารทิศ ภายในวัดมีท้ งั เทวรู ปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่ งเป็ นเทวรู ปที่รักษาดูแลเรื่ องนํ้า ประดิษฐานปิ ดทองอยูใ่ นศาลเจ้าพร้อม
กันนั้นก็ยงั มีพระพุทธรู ปประดิษฐานอยูใ่ นวิหารหน้า เป็ นสถานที่สกั การะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็ น
สถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร
นําท่านสู่ ไต่ ฮงกง (ปอเต๊ กตึง๊ ) นมัสการไต่ฮงกงอันเป็ นที่นบั ถือของชาวจีนในเรื่ องความ
เมตตากรุ ณาของท่าน ปัจจุบนั สุ สานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่ วมบริ จาค
ของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิ ง
จู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิ งจู่ซือเป็ นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิด
ที่อาํ เภอเวินโจว มณฑลเจ๋ อเจียง สอบได้จิ่นสื้ อเป็ นข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่แต่เห็นการ
ปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็ นพระธุดงค์มาถึงหมู่บา้ นเหอผิงหลี่มณฑล
กวางตุง้ ได้สร้างวัดสร้างโรงเรี ยนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพ
ชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอ ผิงหลี่ และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็ นการรําลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผูน้ ้ ี
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร....
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั (พักที่ซัวเถา)  SHANTOU HAPPY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม
เช้ า

เที่ยง

ค่า

ซัวเถา – เมืองแต้ จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ ามังกรเขียว – วัดไคหยวน – ซัวเถา
 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหาร....
เดินทางสู่ เมืองแต้ จวิ๋ เป็ นเมืองโบราณ เป็ นต้นกําเนิดของ “วัฒนธรรมจีนโพ้น
ทะเล” แห่งสําคัญอีกแห่ง ที่ตอ้ นรับการกลับบ้านของชาวจีนทัว่ โลกด้วยตึกราม
บ้านช่องแบบโบราณที่บางแห่งมีประวัตินบั พันปี อย่างไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้น
นําท่านชม สะพานเซียงจือ่ หรือสะพานวัวคู่ เป็ นสะพานโบราณข้ามแม่น้ าํ หาน
เจียง มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า สะพานกว่างจี้ ตั้งอยูท่ างด้านตะวันออกของตัวเมืองแต้จิ๋ว เริ่ มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง โดยใช้
เวลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่ งเป้ นช่วงที่กว้างที่สุด มีความกว้างประมาณ 100
เมตร เป็ นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิ ด-ปิ ดได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร...
นําท่านเดินทางไปนมัสการที่ศาลเจ้าแชเล่งเอี๊ยะ หรื อ ศาลเจ้ ามังกรเขียว สร้างขึ้ น
เพื่อรําลึกถึง เแชเล่งเอี๊ยะ ขุ นนางผู ้ดูแลเมืองแต้ จิ๋ว สมยัราชวงศหยวนเมื่อพั นปี
ก่อน เป็ นยุค ที่คนจีนยากไร้อยากหนี ออกไปสร้างชีวิ ตใหม่ในต่างแดน แต่คนที่
จะลงเรื อสําเภาออกนอกประเทศ ต้ องเป็ นขุ นนางพ่ อค้าและเศรษฐี คนจนจึงใช้
วิธีลกั ลอบหนี ซึ่ งมีโทษหนักถึงประหารชีวิ ต แชเล่งเอี๊ยะจึงปล่อยให้คนแต้จิ๋วลง
เรื อสําเภาหนีไปใช้ ชี วิตในเมืองใหม่แล้ วยังมีจีนแคะ ฮกเกี้ยน ไหหลํา หนีมาลง
เรื อด้วยไปใช้ชีวิตในเวียดนาม ไทย มาเลเซี ยอินโดนีเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ และอเมริ กา
เมื่อชาวจีนโพ้นทะเล (หัวเฉี ยว) มีชี วิตดีข้ ึน จึงกลั บมาสร้างศาลเจ้ าแชเล่งเอี๊ยะ
เพื่อระลึกถึง พระคุณของแชเล่งเอี๊ยะ นําท่านสู่ วัดไคหยวน ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง
แต้จิ๋ว เป็ นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ์องค์ที่ 7 แห่ง
ราชวงศ์ถงั ซึ่ งมีนามรัชสมัยว่า “คายหยวน” ตรงกับปี ค.ศ. 738 ภายในวัดยังมีวตั ถุโบราณมากมายที่สร้างขึ้นต่างยุคต่าง
สมัยกัน นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองซัวเถา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร...
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั (พักที่ซัวเถา)  SHANTOU HAPPY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

อิสระเยีย่ มญาติ (ไม่ รวมรถรับ-ส่ ง)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหาร...
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั (พักที่ซัวเถา)  SHANTOU HAPPY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

13.55 น.
15.50 น.

ซัวเถา – ไฮตังม่ า (เจ้ าแม่ ทบั ทิม)- กรุ งเทพ ฯ
 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหาร...
นําท่านเดินทางสู่ เกาะมาสื อ ตั้งอยูบ่ ริ เวณปากอ่าวซัวเถา เป็ นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่
ทับทิม นําท่านสักการะ ไฮตังม่ า หรือ ศาลเจ้ าแม่ ทับทิม ซึ่ งเป็ นเทวนารี ทาํ ให้คลื่นลม
สงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่ นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทบั ทิ
บแห่งนี้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธ์คุม้ ครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยูต่ ิดทะเล และมีชีวิตอยูก่ บั
ทะเล // จากนั้น นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบิน FD851 (ไม่ มบี ริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...

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

อัตราค่าบริการ *** ราคาพิเศษไม่ แจกกระเป๋ า ***
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

08-12, 09-13, 15-19, 22-26, 23-27 พ.ค.62
12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย.62
28 ก.ค.-01 ส.ค.62
28 ส.ค.-01 ก.ย.62
04-08, 05-09, 11-15, 12-16, 18-22, 19-23 ก.ย.62
10-14, 16-20, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 ต.ค.62
06-10, 07-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25 พ.ย.62

เด็กตา่ กว่า 18 ปี

พักเดีย่ ว

15,999.-

4,500.-

@ @ อัตรานีร้ วม @ @
-

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม
ค่าที่พกั
ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
ค่านํ้ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
ค่าวีซ่าเดี่ยว 1,650 บาท (ยืน่ ที่สถานทูตจีน ประเทศไทย)
@ @ อัตรานีไ้ ม่ รวม @ @
ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% คิดจากยอดค่าบริ การ
ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 150 หยวน ตลอดการเดินทาง
@ @ เงื่อนไขการให้ บริการ @ @

มัดจาท่ านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการแจ้ งจอง // ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน
* เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

@ @ การยกเลิก @ @
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บค่าเสี ยหาย ท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสี ยหายเต็มจํานวน
เงื่อนไขในการให้ บริการ เพิม่ เติมสาหรับสายการบินแอร์ เอเซีย
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรี ย ปากีสถาน ศรี ลงั กาและ
เวียดนามที่ถือหนังสื อเดินทางธรรมดาและหนังสื อเดินทางราชการ ต้องยืน่ ขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
ต้องยืน่ ขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุ ลจีน กรมการกงสุ ลที่ประจําในต่างประเทศหรื อสํานักงานเจ้าหน้าที่กระทรวง
การต่าง ประเทศที่ประจํา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยืน่ วีซ่า 1,200 บาท

บริษทั ฯ มีประกันอุบัตเิ หตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลีย่ นได้ ***
ทั้งนีย้ ดึ ถือผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด

@@ เอกสารสาหรับยืน่ วีซ่าจีน 4 วันทาการ ยืน่ ทีส่ ถานฑูตจีนทีเ่ มืองไทย @@
1. หนังสื อเดินทางตัวจริ ง ที่มีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ ตามข้อกําหนดของสถานฑูต (รู ปถ่ายสี พ้ืนหลังสี ขาว, เปิ ดหน้าผาก ,
เปิ ดใบหู , ไม่สวมใส่เครื่ องประดับ, ไม่ใส่เสื้ อสี ขาวถ่ายรู ป , ไม่สวมแว่นตา)
3. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลตามจริ ง (สําคัญมาก)

กรุณากรอกข้อมูลสว่ นต ัว
ตามความเป็นจริง !!!
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***กรอกเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอ ังกฤษก็ได้คะ่ ***

