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ก ำหนดกำรเดินทำง  เดือนมีนำคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก         สนำมบินดอนเมือง– ซัวเถำ – สักกำระพระเจ้ำตำกสิน  

07.00 น.  คณะพร้อมกัน ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน  3 เคำน์เตอร์ 1-2  สำยกำรบิน แอร์เอเชีย  พบ
เจ้ำหน้ำที่บริษัทคอยให้กำรต้อนรับ 

  
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.00 น.  เดินทำงสู่ซัวเถำ โดยเที่ยวบินที่ FD850 (ไม่มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
13.10 น.        เดินทาง เมืองซัวเถำ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถิ่นก าเนิดชาวแตจ๋ิ้วท่ีมีอาศยัอยู่ท ัว่โลก ซวัเถา เป็นหน่ึง
        ในจงัหวดัของจีนท่ีตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีพ้ืนท่ี 234 ตารางกิโลเมตร จงัหวดัซวัเถา ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
         ของมณฑลกวางตุง้ ซวัเถาเป็นหน่ึงในถิ่นฐานของจีนแตจ๋ิ้ว ท่ีพูดภาษาแตจ๋ิ้ว ซ่ึงเป็นภาษาท่ีแยกยอ่ยมาจากภาษาหมินใต ้
         (ฮกเก้ียนใต)้  เมืองซวัเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเลก็ ๆ ต่อมาถูกยกระดบัฐานะข้ึนเป็นเมืองท่านานาชาติใน
         ศตวรรษท่ี 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซวัเถาเป็นบา้นเกิดของชาวจีนโพน้ทะเลท่ี
         อพยพไปตั้งถิน่ฐานยงั ประเทศต่าง ๆ กวา่ 30 ประเทศทัว่โลก ปัจจุบนัลูกหลานชาวจีนโพน้ทะเลเป็นก าลงัส าคญัในการ
         ผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของเมืองซวัเถาพฒันา  หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว  
 น าท่านเดินทางสู่...สุสำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ท่ีต ั้งของสุสานน้ีมีแม่น ้าและคลองลอ้มรอบ ดา้นหลงัเป็นเข่ือน

และหมู่บา้น ตวัสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ไดท้ าแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลกัตวัอกัษรจีนสีทองแปล
ความได้ว่า “ สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างข้ึนในปีท่ี 47 แห่งรัช
สมยัเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เม่ือฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวติัเล่าว่าหลงัจากสมเด็จพระเจ้าตากสิน
สวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบริพารเช้ือสายจีนไดน้ าฉลองพระองคแ์ละพระมาลามา 2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นชุดไทย อีกชุดหน่ึงเป็น
ชุดจีน กลบัมามอบให ้พระญาติท่ีหมู่บา้นหวัฝู่ น้ี พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุส่ิงของเหล่าน้ีไวส้ักการะ  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลังอำหำร 
             น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก (พักท่ีซัวเถำ)   HAPPY  HOTEL 4* หรือเทียบเท่ำ  
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัที่สอง         ซั ว เถ ำ  –  เฮี ย ง บู ซั ว  ( เจ้ ำ พ่ อ เสื อ ) – ไ ต่ฮงกง  (ปอ เต๊ กตึ๊ ง )  - แป ะฮวย เจียม  (วัดด อกไม้ข ำว )  
 -  ถนนคนเดินเมืองซัวเถำ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก หลังอำหำร....   
 จากนั้นน าท่านสู่ เฮ่ียงบู๋ซัว ต ั้งอยู่ท่ีอ  าเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศ์ซ่ง มีการ

บูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าท่ีใหญ่โต มีผู ้คน
ศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบนัเฮ่ียงบู๋ซัวไดผ้สมผสานกบัศาสนาพุทธให้เป็น
หน่ึงเดียวกนั ให้ท่านได้นมสัการเจ้าพ่อเสือ ซ่ึงถือเป็นองค์จริงท่ีทางไทยได้
จ  าลองมาสู่ศาลเจา้พ่อเสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจ๋ิ้วถือวา่ในชีวติหน่ึงส าหรับ
นกัธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมานมสัการสักคร้ังหน่ึง ซ่ึงคนส่วนใหญ่หลงัจากนมสัการ
ท่ีเฮ่ียงบู๋ซวัน้ีแลว้ กลบัมาก็จะท าการคา้ข้ึนประสบแต่ความส าเร็จในชีวติ ทุกๆปี
จะมีผูท่ี้มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวดัมีทั้งเทวรูปเจา้แห่ง
ภาคเหนือ ซ่ึงเป็นเทวรูปท่ีรักษาดูแลเร่ืองน ้า ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจา้พร้อมกนันั้นก็ยงัมีพระพุทธรูปประดิษฐาน
อยู่ในวิหารหนา้ เป็นสถานท่ีสักการะบูชาของคนซวัเถาอย่างกวา้งขวาง และเป็นสถานท่ีท่ีชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะ
ชาวจีนในประเทศไทยจะนบัถือกนัมาก 

เที่ยง             บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร   
 น าท่านสู่ ไต่ฮงกง (ปอเต๊กต๊ึง) นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นท่ีนับถือของชาวจีนในเร่ือง

ความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบนัสุสานแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วม
บริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีเกิดจากหลวง
พ่อตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศ์ซ่ง ตามจดบนัทึกของโบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือเป็นคนสมยั
ราชวงศ์ซ่ง เกิดท่ีอ  าเภอเวนิโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบไดจ่ิ้นส้ือเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่
แต่เห็นการปกครองและขา้ราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บา้นเหอ
ผิงหลี่มณฑลกวางตุง้ ไดส้ร้างวดัสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภยัไข้
เจบ็ใหแ้ก่ชาวบา้นตลอดมา หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ท่ีเหอ ผิงหลี่ และสร้าง
ศาลเจา้ไวเ้พ่ือเป็นการร าลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผูน้ี้ จากนั้นน าท่านวัดแปะฮวยเจียม หรือวัดดอกไม้
ขำว  ความร ่ ารวย ความมัน่คงราบร่ืน และสุขภาพดี เป็นเสียงค าขอพร ท่ีมีคนขอมากท่ีสุดเม่ือมาถึงวดัแห่งน้ีภายในวดัมี
องคเ์จา้แม่ทบัทิม องคเ์ต่าบ่อ เง็กเซียนฮ่องกงเต ้และองคเ์ทพเจา้เหง้เจียท่ีดูมีพลงัมาก จึงเป็นไฮไลทเ์ดด็ของการเดินทาง
มาวดัแห่งน้ี เช่ือกนัวา่ใครท่ีไดม้าไหวเ้ทพเจา้เห้งเจียองคน้ี์แลว้ จะช่วยส่งเสริมไหวพริบปฎิพาน มีอ  านาจบรารมีและ
ความกลา้หาญ  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลังอำหำร.... 
     น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก (พักท่ีซัวเถำ)   HAPPY  HOTEL 4*  หรือเทียบเท่ำ 
  

วนัที่สำม - วนัที่ส่ี       อสิระเยีย่มญำตติำมอธัยำศัย (ไม่รวมรถรับ-ส่ง)  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก หลังอำหำร.... 
 อิสระเยี่ยมญาติตามอธัยาศยั ไม่รวมรถรับส่ง  
       ที่พัก (พักท่ีซัวเถำ)   HAPPY  HOTEL 4* หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ          ซัวเถำ - กรุงเทพ ฯ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก หลังอำหำร... 



จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
13.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ  โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบิน FD851 (ไม่มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
15.50 น. ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  โดยสวัสดิภำพ... 

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

อัตรำค่ำบริกำร   *** รำคำพเิศษไม่แจกกระเป๋ำ *** 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ เด็กต ่ำกว่ำ 18 ปี  พกัเด่ียว 

15-19 , 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 มี.ค.62 12,999.- 4,000.- 
 
 

 
 
 

@ @ อตัรำนีร้วม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั     
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ  
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม          
- ค่าท่ีพกั    
- ค่าน ้ าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    
- ค่าน ้ ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   

 

@ @ อตัรำนีไ้ม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น  ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์  
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% คิดจากยอดค่าบริการ   
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  
- ค่ำทิปไกด์ หัวหน้ำทัวร์ และคนขับรถ 120 หยวน ตลอดกำรเดินทำง 



- ค่ำวซ่ีำเดี่ยว 1,500 บำท (ย่ืนที่สถำนทูตจนี ประเทศไทย) 

 
 

@ @ เง่ือนไขกำรให้บริกำร @ @ 

มัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท ภำยใน 24 ช่ัวโมงหลังกำรแจ้งจอง // ส่วนที่เหลือช ำระก่อนเดินทำง 30 วัน  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

 
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

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

เง่ือนไขในกำรให้บริกำร เพิม่เตมิส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสาย
การบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้  
  
 

@ @ หมำยเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ี
จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ  
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและ
เวียดนามท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ  ตอ้งยืน่ขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
ตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจ าในต่างประเทศหรือส านักงานเจา้หน้าท่ีกระทรวง
การต่าง ประเทศท่ีประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วีซ่า 1,200 บาท 

 บริษัทฯ มีประกันอุบัตเิหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท  
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงนิ 500,000 บำท 



****โปรแกรมกำรเดินทำงสำมำรถสลับปรับเปลี่ยนได้*** 
ท้ังน้ียึดถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส่ิงส ำคัญท่ีสุด 

 
 

@@ เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจีน 4 วนัท ำกำร ย่ืนที่สถำนฑูตจีนที่เมืองไทย @@ 
1. หนงัสือเดินทางตวัจริง ท่ีมีอายใุชง้านเกิน 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ ตามขอ้ก าหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพื้นหลงัสีขาว,  เปิดหนา้ผาก , 
 เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เคร่ืองประดบั, ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแวน่ตา)  
3. กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลตามจริง (ส าคญัมาก) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


