
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กาํหนดการเดินทาง   15-20 เมษายน 2563 

 

วนัแรกของการเดนิทาง      สนามบินดอนเมอืง– ซัวเถา – เซี�ยะเหมนิ - ถนนจงซานลู่ 

06.30 น.  คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั�น 3 เคาน์เตอร์ 1-2  สายการบิน แอร์เอเชีย  

พบเจ้าหน้าที�บริษัทคอยให้การต้อนรับ 

08.45 น.  เดนิทางสู่ซัวเถา โดยเที�ยวบินที� FD850 (บริการอาหารบนเครื�อง) 

13.10 น. ถึงสนามบินนานาชาตซัิวเถา  กิ�กเอี�ยเตี�ยซัว (เจยีหยางเฉาซ่าน)  

 จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่เมือง เซี�ยะเหมนิ ไข่มุกแห่งทอ้งทะเล สญัลกัษณ์คือ นกกระยางขาว และเป็น

ศูนยก์ลางของการพาณิชยห์นึ�งในหา้เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน อยูต่รงขา้มเกาะคีมอย หรือ หมู่เกาะจินเหมิน 



 ของไตห้วนัเพียง 2000 เมตรเท่านั�น เซี�ยะเหมินไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นหนึ�งในสิบเมืองน่าอยูข่องประเทศ

จีนในปัจจุบนั และรัฐบาลจีนไดป้ระกาศให้เซี�ยะเหมินเป็นจุดเริ�มตน้เสน้ทางสายไหมทางทะเลเพื�อเชื�อมโยง

การคา้ระหว่างจีนและโลกตะวนัตกในปี ค.ศ.21 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร   

 จากนั�นเดินทางสู่ ถนนจงซานลู่ เป็นถนนสายหลกัใหญ่ๆ แตกแยกย่อยออกไปหลายสาย ส่วนมากถนนสายนี�  

จะเป็นแหล่งขายของมากมาย ไม่วา่จะเป็นของฝาก ขนม หมวก ของแฟชั�น เป็นตน้ แต่สาํหรับถนนสายเลก็ลง

ไปจะเป็นแหล่งขายของกินมากกว่า และเป็นแหล่งที�ผูค้นมากมายมกัจะไปสังสรรคห์รือไปกินขา้วกนัที�นั�น 

รสชาติของอาหารกอ็อกแนวไม่ผิดหวงั แต่สาํหรับทางสายหลกัแลว้ จะออกเป็นแหล่งของแบรนดเ์นมที�ถูก

จดัหามาใหคุ้ณ ไวซื้�อไปอวดเพื�อนมากกวา่ เรียกง่ายๆวา่เป็นพื�นที�ไฮโซของที�นู่นเลยกว็่าได ้และเป็นสถานที�ๆ

ขายของแบรนดเ์นมที�ถูกที�สุด ถูกกวา่ไทยอีกต่างหาก 

     นําท่านเข้าสู่ที�พกั (พักที�เซี�ยะเหมิน)   XIAMEN  HEZHENG   HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

วนัที�สองของการเดนิทาง                     เซี�ยะเหมิน-วดัหนานผู่ถ่อ -ผู่เทียน - เกาะเหมยโจว 

                                                                   นมัสการองค์เจ้าแม่ทับทิม (หม่าโจ้ว) - บ้านเกดิหม่าโจ้ว 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหาร.... นาํท่านไป

เที�ยวชม วัดหนานผู่ถ่อ วดัพุทธที�สร้างขึ�นในช่วงราชวงศ์

ถงั  และเป็นวดัสาํคญัของเซี�ยะเหมิน ตั�งอยู่เนินเขาอู่เหลา

ซาน มีพื�นที�กวา้งขวาง ภายในวดัประกอบดว้ยวิหารจตุ

โลกบาล, วิหารพระไตรปิฏก, วิหารใหญ่ และเจา้แม่

กวนอิมพนัมือพนัตาใหค้นมากราบไหวส้กัการบูชา 

จากนั�นนาํท่านนั�งรถชมความงดงามของถนนเลยีบชายทะเลของเซี�ยะเหมนิ 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงผู่เถียน เป็นเมืองที�ปลกูลิ�นจี�เยอะ จึงมีอีกชื�อหนึ�งว่าเมืองลิ�นจี� เป็นศูนยก์ลางวฒันธรรม 

เศรษฐกิจและการเมือง ของภาคกลางมณฑลฮกเกี�ยน 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ โดยสารเรือสู่ เกาะเหมยโจว ตั�งอยู ่ 

 ณ เมืองผู่เถียน มณฑลฝเูจี�ยน เป็นบา้นเกิดและตน้กาํเนิดของ 

“วฒันธรรมเจา้แม่มาจู่” (หรือที�เรียกขานในนาม “เจา้แม่ทบัทิม” 

ในประเทศไทย) ปัจจุบนั มีการสร้างศาลเจา้แม่มาจู่มากกว่า 

10,000 แห่งในดินแดนโพน้ทะเลตามแนวเส้นทางสายไหมทางทะเลครอบคลุมกวา่ 40 พื�นที�ทั�วโลก ที�สาํคญั 

ไดแ้ก่ ไตห้วนั ฮ่องกง มาเก๊า ญี�ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมา ฝรั�งเศส 

สหรัฐฯ สเปน บราซิล รวมถึงไทย โดยมีผูน้บัถือเจา้แม่มาจู่กวา่ 300 ลา้นคนทั�วโลก เพื�อกราบไหวแ้ละขอพร 

นมัสการองค์เจ้าแม่ทับทิม (หม่าโจ้ว) สมควรแก่เวลานาํท่านสู่ท่าเรือเดินทางกลบัเมืองผู่เถียน 

 จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ บ้านเกดิหม่าโจ้ว ใหท่้านไดอิ้สระตามอธัยาศยั 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร   

     นําท่านเข้าสู่ที�พกั (พักที�ผู่เถียน)   PUTIAN GOLDEN GULF   HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 



วนัที�สามของการเดนิทาง       ผู่เทียน- ผงิเหอ -วดัซานผงิโจ่วซือกง (ซําเพ้ง) - ซัวเถา- วดัแปะฮวยเจยีม หรือวดัดอกไม้ขาว 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหาร.... 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงผงิเหอ.....นาํท่านสู่ วดัซานผิงโจ่วซือกง (ซําเพ้ง)  ไดร้ับการถา่ยทอดมารุ่นสู่รุ่น นบัพนั

ปี เป็นโบราณสถานและสถานที�ท่องเที�ยวที�สาํคญัมาก  คนที�จะเขา้เมืองนี�จะตอ้งแวะกราบไหวข้อพร รวมถึง

คนจีนโพน้ทะเลอย่างพวกเรา ก็มกัเดินทางไปทาํบุญและ ขอพร ซึ� งเชื�อกนัวา่จะสมปรารถนา 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมอืงซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถิ�นกาํเนิดชาวแตจิ้�วที�มีอาศยัอยู่

ทั�วโลก ซวัเถา เป็นหนึ�งในจงัหวดัของจีนที�ตั�งอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีพื�นที� 234 ตารางกิโลเมตร จงัหวดัซวัเถา 

ตั�งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ของมณฑลกวางตุง้ ซวัเถาเป็นหนึ� งในถิ�นฐานของจีนแตจิ้�ว ที�พดูภาษาแตจิ้�ว 

ซึ� งเป็นภาษาที�แยกยอ่ยมาจากภาษาหมินใต ้(ฮกเกี�ยนใต)้  เมืองซวัเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเลก็ 

ๆ ต่อมาถูกยกระดบัฐานะขึ�นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที� 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขต

เศรษฐกิจพิเศษของจีน ซวัเถาเป็นบา้นเกิดของชาวจีนโพน้ทะเลที�อพยพไปตั�งถิ�นฐานยงั ประเทศต่าง ๆ กวา่ 30 

ประเทศทั�วโลก ปัจจุบนัลกูหลานชาวจีนโพน้ทะเลเป็นกาํลงัสาํคญัในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของเมืองซวัเถา

พฒันา  นาํท่านเดินทางสู่ วัดแปะฮวยเจยีม หรือวดัดอกไม้ขาว เป็นวดัศูนยร์วมเทพเจา้ไวม้ากมายใหท่้านขอพร 

ทั�งองค ์เจา้แม่กวนอิมและองคแ์ม่ทบัทิม องคเ์ต่าบอ้  เงก็เซียนฮ่องเต ้และองคเ์ทพเจา้เหง้เจีย หลายๆท่านมกัจะ

มาขอพรที�นี�เพราะมาทีเดียวขอไดค้รบ ส่วนใหญ่จะขอพรเรื�องความรํ�ารวย ความมั�นคงราบรื�น และสุขภาพที�ดี    

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร   

 นําท่านเข้าสู่ที�พกั (พกัที�ซัวเถา)   SHANTOU  GOLDEN GULF   HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

วนัที�สี�ของการเดนิทาง                      ซัวเถา –  เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ�ง)   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหาร....   

 จากนั�นนาํท่านสู่ เฮี�ยงบู๋ซัว ตั�งอยู่ที�อาํเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จน

กลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าที�ใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮี�ยงบู๋ ซัวไดผ้สมผสานกบั

ศาสนาพุทธใหเ้ป็นหนึ�งเดียวกนั ใหท่้านไดน้มสัการเจา้พ่อเสือ ซึ� งถือเป็นองคจ์ริงที�ทางไทยไดจ้าํลองมาสู่ศาล

เจา้พ่อเสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจิ้�วถือว่าในชีวิตหนึ�งสาํหรับนกัธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมานมสัการ 

 สักครั� งหนึ� ง ซึ� งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที� เฮี� ยงบู๋ซัวนี� แล้ว กลับมาก็จะทําการค้าขึ� นประสบแต่

ความสําเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผูที้�มาบนบานและแกบ้น เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุก

สารทิศ ภายในวดัมีทั�งเทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ ซึ� งเป็นเทวรูปที�รักษาดูแลเรื� องนํ� า ประดิษฐานปิดทองอยู่ใน

ศาลเจา้พร้อมกนันั�นก็ยงัมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที�สักการะบูชาของคนซัวเถา

อยา่งกวา้งขวาง และเป็นสถานที�ที�ชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนบัถือกนัมาก 

เที�ยง             บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร   

 นาํท่านสู่ ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ�ง) นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นที�นบัถือของชาวจีนในเรื�องความเมตตากรุณาของท่าน 

ปัจจุบนัสุสานแห่งนี� ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงาม

สถานที�ท่องเที�ยวแห่งนี� เกิดจากหลวงพ่อตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศซ่์ง ตามจดบนัทึกของโบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือ

เป็นคนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดที�อาํเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบไดจิ้�นสื�อเป็นขา้ราชการชั�นผูใ้หญ่แต่เห็นการ 

 



 ปกครองและขา้ราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงคม์าถึงหมู่บา้นเหอผิงหลี�มณฑลกวางตุง้ ไดส้ร้างวดัสร้าง

โรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ใหแ้ก่ชาวบา้นตลอดมา หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ที�

เหอ ผงิหลี� และสร้างศาลเจา้ไวเ้พื�อเป็นการรําลึกถึงบุญคุณและความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูนี้�   

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร   

 นําท่านเข้าสู่ที�พกั (พกัที�ซัวเถา)   SHANTOU  GOLDEN GULF   HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วนัที�ห้าของการเดนิทาง              แต้จิ�ว - สะพานเซียงจื�อ - วดัไคหยวน - ศาลเจ้ามงักรเขยีว-เกาะมาสือ - ไฮตงัม่า-ซัวเถา   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหาร....   

 นาํท่านเดินทางสู่  เมอืงแต้จิ�ว เป็นเมืองโบราณ เป็นตน้กาํเนิดของ “วฒันธรรมจีนโพน้ทะเล” แห่งสาํคญัอีก

แห่ง ที�ตอ้นรับการกลบับา้นของชาวจีนทั�วโลกดว้ยตึกรามบา้นช่องแบบโบราณที�บางแห่งมีประวติันบัพนัปี

อยา่งไม่เปลี�ยนแปลง  จากนั�นนาํท่านชม  สะพานเซียงจื�อ หรือสะพานวัวคู่  เป็นสะพานโบราณขา้มแม่นํ�าหาน

เจียง มีชื�ออีกชื�อหนึ� งวา่ สะพานกวา่งจี�  ตั�งอยูท่างดา้นตะวนัออกของตวั

เมืองแตจิ้�ว เริ�มสร้างในสมยัราชวงศซ่์ง โดยใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี 

มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ� งเป้นช่วงที�กวา้งที�สุด มีความ

กวา้งประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที�เปิด-ปิดได ้

นาํท่านสู่ วดัไคหยวน ตั�งอยู่ใจกลางเมืองแตจิ้�ว เป็นวดัพุทธนิกายมหายาน

โบราณ สร้างขึ�นในสมยัจกัรพรรดิ� องคที์� 7 แห่งราชวงศถ์งั ซึ� งมีนามรัชสมยัวา่ “คายหยวน” ตรงกบัปี ค.ศ. 738 

ภายในวดัยงัมีวตัถุโบราณมากมายที�สร้างขึ�นต่างยคุต่างสมยักนั  

เที�ยง             บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร   

 นาํท่านเดินทางไปนมสัการที� ศาลเจ้าแชเล่งเอี�ยะ หรือ ศาลเจ้ามงักรเขยีว สร้างขึ�น เพื�อรําลึกถึง เแชเล่งเอี�ยะ 

ขนุนางผูด้แูลเมืองแตจิ้�ว สมยรัาชวงศหยวนเมื�อพนัปีก่อน เป็นยคุ ที�คนจีนยากไร้อยากหนี ออกไปสร้างชีวิต

ใหม่ในต่างแดน แต่คนที�จะลงเรือสาํเภาออกนอกประเทศ ตอ้งเป็นขนุนางพ่อคา้และเศรษฐี   คนจนจึงใชว้ิธี

ลกัลอบหนี ซึ� งมีโทษหนกัถึงประหารชีวิต แชเล่งเอี�ยะจึงปล่อยใหค้นแตจิ้�วลงเรือสาํเภาหนีไปใชชี้วิตในเมือง

ใหม่แลว้ยงัมีจีนแคะ ฮกเกี�ยน ไหหลาํ หนีมาลงเรือดว้ยไปใชชี้วิตในเวียดนาม ไทย มาเลเซียอินโดนีเซีย ฟิลิปปิ 

นส์ และอเมริกา เมื�อชาวจีนโพน้ทะเล (หวัเฉียว) มีชีวิตดีขึ�น จึงกลบัมาสร้างศาลเจา้แชเล่งเอี�ยะเพื�อระลึกถึง 

พระคุณของแชเล่งเอี�ยะ  จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เกาะมาสือ ตั�งอยูบ่ริเวณปากอ่าวซวัเถา เป็นที�ประดิษฐาน

ของเจา้แม่ทบัทิม นาํท่านสักการะ ไฮตงัม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ� งเป็นเทวนารีทาํใหค้ลื�นลมสงบ และชาว

จีนเชื�อกนัวา่หากตอ้งการใหชี้วิตราบรื�นกใ็หม้าขอพร ณ ศาลเจา้แม่ทบัทิบแห่งนี�  ซึ� งเป็นสิ�งศกัดิ� สิทธ์คุม้ครอง

ชาวจีนแตจิ้�วที�อาศยัอยู่ติดทะเล และมีชีวิตอยู่กบัทะเล....สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมอืงซัวเถา 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร.... 

 นําท่านเข้าสู่ที�พกั (พกัที�ซัวเถา)   SHANTOU  GOLDEN GULF   HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 



วนัที�หกของการเดนิทาง                     ซัวเถา - สุสานสมเดจ็พระเจ้าตากสิน - กรุงเทพ ฯ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหาร...นาํท่านเดินทางสู่...สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที�ตั�งของ

สุสานนี� มีแม่นํ�าและคลองลอ้มรอบ ดา้นหลงัเป็นเขื�อนและหมูบ่า้น ตวัสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ไดท้าํ

แบบฮวงซุย้ มีป้ายหินแกรนิตสีชมพสูลกัตวัอกัษรจีนสีทองแปลความไดว่้า “ สุสานฉลองพระองค์และพระ

มาลาของพระเจา้ตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างขึ�นในปีที� 47 แห่งรัชสมยัเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่

เมื�อฤดูใบไมร่้วง ค.ศ. 1985 มีประวติัเล่าวา่หลงัจากสมเดจ็พระเจา้ตากสินสวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบริพารเชื�อ

สายจีนไดน้าํฉลองพระองคแ์ละพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ�งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ� งเป็นชุดจีน กลบัมามอบให้ 

พระญาติที�หมูบ่า้นหวัฝู่ นี�  พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ�งของเหลา่นี�ไวส้กัการะ 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

13.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ  โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที�ยวบิน FD851 (บริการอาหารบนเครื�อง) 

15.50 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมอืง  โดยสวสัดภิาพ... 

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

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กตํ�ากว่า 18 ปี  พกัเดี�ยว 

15-20 เมษายน 2563 (พกั 4 ดาว 2 คนื + พกั 5 ดาว 3 คนื) 22,399.- 5,900.- 
 

@ @ อตัรานี�รวม @ @ 

- ค่าตั�วเครื�องบิน ไป-กลบั     

- ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ที�ระบุอยูใ่นรายการ  

- ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม          

- ค่าที�พกั    

- ค่านํ�าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    

- ค่านํ�ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   

 

@ @ อตัรานี�ไม่รวม @ @ 

- ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น  ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์  

- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ที�จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ   

- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  

- ค่าวซ่ีาเดี�ยว 1,650 บาท (ยื�นที�สถานทูตจนี ประเทศไทย) 

- ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 180 หยวน ตลอดการเดนิทาง 

 

 

 

 



@ @ เงื�อนไขการให้บริการ @ @ 

มัดจําท่านละ 8,000 บาท ภายใน 3 วันหลงัการแจ้งจอง // ส่วนที�เหลอืชําระก่อนเดินทาง 20 วัน  
* เนื�องจากราคานี� เป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหน้าตั�วเท่านั�น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้

หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั�งสิ�น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการ

คืนเงิน ทั�งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ� ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ�  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

* กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ

เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิ� ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

@ @ การยกเลกิ @ @ 

1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนั  เกบ็ค่าเสียหาย ท่านละ 8,000 บาท 

2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  เกบ็ค่าเสียหายเตม็จาํนวน 

เงื�อนไขในการให้บริการ เพิ�มเติมสําหรับสายการบินแอร์เอเซีย 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั�วเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั�งสิ�น ถา้ยงัไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั�วเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั�น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตั�วเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตั�ว / ตั�ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ� ามนัเชื�อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑที์�สาย

การบินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้  
 

@ @ หมายเหตุ @ @ 

รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื�อ ไม่เที�ยวบางรายการ ไม่สามารถขอ

หกัค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ที�จะเลื�อนการเดินทางในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธิ� ที�

จะมีการเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที�มีการขึ�นลงของเงินตราต่างประเทศ  

ตั�งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและ

เวียดนามที�ถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื�นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 

โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั�ง 6 ประเทศดงักล่าวที�ประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 

ตอ้งยื�นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที�ประจาํในต่างประเทศหรือสํานกังานเจา้หน้าที�กระทรวง

การต่าง ประเทศที�ประจาํ ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยื�นวีซ่า 1,200 บาท 

 

 บริษทัฯ มีประกันอุบัตเิหตุทุกที�นั�ง ๆ ละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 

****โปรแกรมการเดนิทางสามารถสลบัปรับเปลี�ยนได้*** 

ทั�งนี�ยดึถอืผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ�งสําคญัที�สุด 



 

@@ เอกสารสําหรับยื�นวซ่ีาจีน 4 วันทําการ ยื�นที�สถานฑูตจีนที�เมอืงไทย @@ 
1. หนงัสือเดินทางตวัจริง ที�มีอายใุชง้านเกิน 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง  

2. รูปถ่ายสี 2 นิ�ว 2 ใบ ตามขอ้กาํหนดของสถานฑตู (รูปถ่ายสีพื�นหลงัสีขาว,  เปิดหนา้ผาก , 

 เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เครื�องประดบั, ไม่ใส่เสื�อสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา)  

3. กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลตามจริง (สาํคญัมาก) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรณุากรอกขอ้มลูสว่นตวั 

ตามความเป็นจรงิ !!! 

ชื�อ - นามสกลุ...................................................................................................... 

เบอรม์อืถอื........................................................................................................... 

ที�อยูป่จัจบุนั.......................................................................................................... 

อาชพี........................................อาชพีกอ่นเกษยีณ............................................... 

ชื�อที�ทาํงาน....................................... เบอรโ์ทรศพัท.์............................................. 

ที�อยูท่ ี�ทาํงาน........................................................................................................ 

ระดบัการศกึษา..................................................................................................... 

สถานะ  ......................โสด ......................สมรส  

(ชื�อ-นามสกลุคูส่มรส).......................................เบอรโ์ทรคูส่มรส............................. 

ชื�อผูต้ดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ.......................................................................................... 

***กรอกเป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ไดค้ะ่*** 

 


