
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กาํหนดการเดนิทาง  เดือนเมษายน – เดือนธันวาคม 2561 
 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – ซัวเถา – สปานําแร่นําทะเล 

07.00 น.  คณะพร้อมกนั ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน 3 เคาน์เตอร์ 1-2  สายการบิน แอร์เอเชีย   

 พบเจา้หนา้ทีบริษทัคอยให้การตอ้นรับ 

09.00 น.  เดินทางสู่ซัวเถา โดยเทยีวบินท ีFD850 (มีบริการอาหารบนเครือง) 

13.10 น. ถึง สนามบินเจียงหยาง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองจางโจว เดินทางสู่

โรงแรม TRITONBAY SALTWATER HOTSPRING RESORT ศูนย์สปานําแร่ทะเลแห่งใหญ่ทสุีดของ

มณฑลฮกเกยีนให้ท่านอาบนําแร่ แช่สปา จากนําแร่ธรรมชาติจากทะเล เพอืใหสุ้ขภาพแขง็แรง,กระปรีกระเปร่า

,ปรับสภาพเลือดลมการไหลเวยีนของโลหิต และ สรรพคุณอืนๆ อีกมากมาย      

( บ่อนําแร่รวมแยกชาย-หญิง กรุณาเตรียมชุดว่ายนาํไปด้วย ) 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ  ภัตตาคาร   

 หลงัอาหารนาํท่านกลบัทีพกั อิสระใหท้่านดืมดาํกบัการอาบนาํแร่เพอืสุขภาพไดต้ามอธัยาศยั 

 

วนัสอง จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิว – วดัไคหยวน – สะพานเซียงจือ –ไฮตังม่า – ซัวเถา  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทพีัก หลงัอาหาร....นาํท่านเดินทางสู่  เมืองแต้จิว เป็นเมืองโบราณ เป็นตน้กาํเนิดของ 

“วฒันธรรมจีนโพน้ทะเล” แห่งสําคญัอีกแห่ง ทีตอ้นรับการกลบับา้นของชาวจีนทวัโลกดว้ยตึกรามบา้นช่อง

แบบโบราณทีบางแห่งมีประวติันบัพนัปีอยา่งไม่เปลียนแปลง  นาํท่านไหวพ้ระขอพรที ศาลเจ้ามังกรเขียว เพือ

ความเป็นสิริมงคล   นาํท่านนงัรถรางชมถนนโบราณชมวฒันธรรมเก่าๆทียงัอนุรักษไ์วเ้ป็นแหล่งท่องเทียว    

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ...หลงัอาหารนาํท่านไปกราบนมสัการขอพรพระที วัดไคหงวน สร้าง

ขึนในสมยัจกัรพรรดิถงัสวนจง (หมิงตี) แห่งราชวงศ์ถงั (ค.ศ. ๗๓๘) ซึงยงัมีศิลปกรรมของสมยัราชวงศ์ซ่ง

และหยวน ผสมผสานอยูท่ีประตูทางเขา้จะมีท่านทา้วโลกบาล (เทียนหวงั) คอยปกป้องรักษาวดั ภายในจะเป็น

ทีประดิษฐานองค์พระศรีอาริยเมตไตย พระศากยมุนี พระไภษชัยคุรุ พระอมิตาภะ ฯลฯ แลว้นาํท่านไปชม 

วหิารเซียน ภายในตกแต่งศิลปะแบบโบราณลงทุนสร้างโดยชาวจีน ทีอยูเ่มืองไทย “ คุณก๊วย ฮวง ง๊วง ” ทีสร้าง

วิหารเซียนทีพทัยา ภายในมีการเก็บรักษาโบราณวตัถุมากมาย คนจีนถือได้ว่าทีแห่งนีมีฮวงจุย้ดี เป็นเขต

ท่องเทียวทีลือชือของแตจิ้วทีผูค้นนิยมมาเทียวชมอีกแห่งหนึง นาํท่านชม สะพานเซียงจือ หรือสะพานวัวคู่ 

เป็นสะพานโบราณขา้มแม่นาํหานเจียง มีชืออีกชือหนึงวา่สะพานกว่างจี ตงัอยู่ทางดา้นตะวนัออกของตวัเมือง

แตจิ้ว เริมสร้างในสมยัราชวงศซ่์ง โดยใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึง

เป้นช่วงทีกวา้งทีสุด มีความกวา้งประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนทีเปิด-ปิดได ้  จากนนั

นําท่านเดินทางสู่ เกาะมาสือ ตงัอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นทีประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม นําท่าน

สักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทบัทมิ ซึงเป็นเทวนารีทาํใหค้ลืนลมสงบ และชาวจีนเชือกนัวา่หาก 

 ตอ้งการใหชี้วติราบรืนก็ใหม้าขอพร ณ ศาลเจา้แม่ทบัทิบแห่งนี ซึงเป็นสิงศกัดิสิทธ์คุม้ครองชาวจีนแตจิ้วทีอาศยั

อยู่ติดทะเล และมีชีวิตอยู่กบัทะเล สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของ

มณฑลกวางตุง้ ถินกาํเนิดชาวแตจิ้วทีมีอาศยัอยู่ทวัโลก ซัวเถา เป็นหนึงในจงัหวดัของจีนทีตงัอยู่ในมณฑล

กวางตุง้ มีพืนที 234 ตารางกิโลเมตร จงัหวดัซวัเถา ตงัอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุง้ ซวั



เถาเป็นหนึงในถินฐานของจีนแตจิ้ว ทีพูดภาษาแตจิ้ว ซึงเป็นภาษาทีแยกยอ่ยมาจากภาษาหมินใต ้(ฮกเกียนใต)้  

เมืองซัวเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมาถูกยกระดบัฐานะขึนเป็นเมืองท่านานาชาติใน 

ศตวรรษที 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซัวเถาเป็นบา้นเกิดของชาวจีนโพน้

ทะเลทีอพยพไปตงัถินฐานยงัประเทศต่าง ๆ กวา่ 30 ประเทศทวัโลกปัจจุบนัลูกหลานชาวจีนโพน้ทะเลเป็น

กาํลงัสาํคญัในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของเมืองซวัเถาพฒันา 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร 

 นําท่านเข้าสู่ทพีัก (พักทซัีวเถา)   GOLDEN GULF   HOTEL  ระดับ 5 ดาว   หรือเทยีบเท่า  

 

วนัทสีาม ซัวเถา -ไต่ฮงกง - เฮียงบู๋ซัว   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพัก หลังอาหาร....  .....นาํท่านสู่ ไต่ฮงกง นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นทีนบัถือของชาว

จีนในเรืองความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบนัสุสานแห่งนีไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของ

ชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานทีท่องเทียวแห่งนีเกิดจากหลวงพ่อตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศ์ซ่ง 

ตามจดบนัทึกของโบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือเป็นคนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดทีอาํเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบไดจิ้

นสือเป็นขา้ราชการชนัผูใ้หญ่แต่เห็นการปกครองและขา้ราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บา้น

เหอผิงหลีมณฑลกวางตุง้ ไดส้ร้างวดัสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จ็บให้แก่ชาวบา้น

ตลอดมา หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ทีเหอ ผิงหลี และสร้างศาลเจา้ไวเ้พือเป็นการรําลึกถึงบุญคุณและ

ความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูนี้ 

เทยีง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร  ....นาํท่านสู่ เฮียงบู๋ ซัว ตงัอยูท่ีอาํเภอลู่เฟิง สร้างในสมยั

ราชวงศซ่์ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าทีใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยู่

เสมอ ปัจจุบนัเฮียงบู๋ซวัไดผ้สมผสานกบัศาสนาพุทธให้เป็นหนึงเดียวกนั ให้ท่านไดน้มสัการเจา้พ่อเสือ ซึงถือ

เป็นองคจ์ริงทีทางไทยไดจ้าํลองมาสู่ศาลเจา้พ่อเสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจิ้วถือว่าในชีวิตหนึงสําหรับนกั

ธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมานมสัการสักครังหนึง ซึงคนส่วนใหญ่หลงัจากนมสัการทีเฮียงบู๋ซวันีแลว้ กลบัมาก็จะทาํ

การคา้ขึนประสบแต่ความสําเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผูท้ีมาบนบานและแกบ้น เดินทางมาจากภายในประเทศ

และต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวดัมีทังเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึงเป็นเทวรูปทีรักษาดูแลเรืองนํา 

ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกนันนัก็ยงัมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที

สักการะบูชาของคนซัวเถาอยา่งกวา้งขวาง และเป็นสถานทีทีชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศ

ไทยจะนบัถือกนัมาก 

คาํ บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร.... 

 นําท่านเข้าสู่ทพีัก (พักทซัีวเถา)   GOLDEN GULF   HOTEL ระดับ 4 ดาว   หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทสีี อสิระเยยีมญาติ   (ไม่มีรถรับ-ส่ง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทพีัก หลงัอาหาร... 

 อิสระเยยีมญาติตามอธัยาศยั (อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็) 

 นําท่านเข้าสู่ทพีัก (พักทซัีวเถา)   GOLDEN GULF   HOTEL  ระดับ 4 ดาว  หรือเทยีบเท่า 

 



 

วนัทห้ีา         ซัวเถา – เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก – กรุงเทพ ฯ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทพีัก หลงัอาหาร... 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเท่งไฮ่ พาท่านสู่ สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทีตงั

ของสุสานนีมีแม่นาํและคลองล้อมรอบ ดา้นหลังเป็นเขือนและหมู่บา้น ตวัสุสาน

เหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ไดท้าํแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลกัตวัอกัษร

จีนสีทองแปลความไดว้า่ “ สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจา้ตากสิน

แห่งกรุงสยาม ” สร้างขึนในปีที 47 แห่งรัชสมยัเฉียนหลง      ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะ

ใหม่เมือฤดูใบไมร่้วง ค.ศ. 1985 มีประวติัเล่าว่าหลงัจากสมเด็จพระเจา้ตากสิน

สวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบริพารเชือสายจีนไดน้าํฉลองพระองคแ์ละพระมาลามา 2 

ชุด ชุดหนึงเป็นชุดไทย อีกชุดหนึงเป็นชุดจีน กลบัมามอบให้ พระญาติทีหมู่บา้นหัวฝู่ นี พวกพระญาติจึงสร้าง

สุสานบรรจุสิงของเหล่านีไวส้ักการะ ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  

13.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ  โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เทยีวบิน FD851 (มีบริการอาหารบนเครือง) 

15.50 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยสวสัดิภาพ... 

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

อตัราค่าบริการ   *** ราคาพเิศษไม่แจกกระเป๋า *** 
 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็ตาํกว่า 18 ปี  พกัเดยีว 

14-18, 15-19, 18-22, 20-24, 21-25, 25-29 เม.ย.61 

03-07, 05-09, 10-14, 11-15 พ.ค.61 

17-21, 18-22, 19-23, 23-27, 26-30 พ.ค.61 

30 พ.ค.-03 ม.ิย.61 

16,999.- 4,500.- 

20-24 ม.ิย. // 22-26 ส.ค.61 

05-09, 06-10, 12-16, 19-23 ก.ย.61 
17,999.- 4,500.- 

10-14, 13-17, 17-21, 24-28 ต.ค.61 

02-06, 07-11, 21-25, 22-26 พ.ย.61 

13-17, 14-18 ธ.ค.61 

18,999.- 5,000.- 

 



 

@ @ อตัรานีรวม @ @ 

- ค่าตวัเครืองบิน ไป-กลบั     

- ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีต่างๆ ทีระบุอยูใ่นรายการ  

- ค่าอาหาร-เครืองดืม          

- ค่าทีพกั    

- ค่านาํหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    

- ค่านาํมนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   

- ค่าวซ่ีากรุ๊ป 1,000 บาท (หากท่านทาํวซ่ีากรุ๊ปไม่ได ้ตอ้งทาํวซ่ีาเดียว เสียค่าใชจ่้ายเพิม 500 บาท) 
 

 
 

@ @ อตัรานีไม่รวม @ @ 

- ค่าอาหาร-เครืองดืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น  ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์  

- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% คิดจากยอดค่าบริการ   

- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  

- ค่าทิปไกด ์หวัหนา้ทวัร์ และคนขบัรถ 150 หยวน ตลอดการเดินทาง 

 

@ @ เงือนไขการให้บริการ @ @ 

ในการจองครังแรก มัดจําท่านละ 5,000 บาท ส่วนทเีหลือชําระก่อนเดินทาง 20 วนั  

* เนืองจากราคานีเป็นราคาโปรโมชนั ตวัเครืองบินตอ้งเดินทางตามวนัที ทีระบุบนหนา้ตวัเท่านนั จึงไม่สามารถยกเลิกได ้

หรือเปลียนแปลงการเดินทางใดๆ ทงัสิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการ

คืนเงิน ทงัหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เมือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสิน 

* กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศทีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสิน 



 

@ @ การยกเลกิ @ @ 

1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั  เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  เก็บค่าเสียหายเต็มจาํนวน 

 

เงือนไขในการให้บริการ เพมิเติมสําหรับสายการบินแอร์เอเซีย 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตวัเครืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทงัสิน ถา้ยงัไม่มีการยนืวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จา่ยอืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตวัเครืองบิน แต่มีการยืนวีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าทีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านนั 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตวัเครืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลียนชือตวั / ตวั 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนาํมนัเชือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ทีสาย

การบินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอืนๆ เฉพาะเท่าทีไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้   

 

@ @ หมายเหตุ @ @ 

รายการอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่สามารถขอ

หกัค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธิที

จะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีทีมีการขึนลงของเงินตราตา่งประเทศ  

ตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและ

เวียดนามทีถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยนืขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 

โดยไม่สามารถขอวซ่ีา ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทงั 6 ประเทศดงักล่าวทีประสงค์จะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 

ตอ้งยืนขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลทีประจาํในต่างประเทศหรือสํานกังานเจา้หน้าทีกระทรวง

การต่าง ประเทศทีประจาํ ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยนืวซ่ีา 1,200 บาท 

 

 บริษทัฯ มีประกนัอุบัตเิหตุทุกทนีัง ๆ ละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

 

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลบัปรับเปลยีนได้*** 

ทงันียึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิงสําคัญทีสุด 

 

 

 

 


