
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   15-20 เมษำยน 2563 

 

วันแรกของกำรเดินทำง      สนำมบินดอนเมือง– ซัวเถำ – เซ๊ียะเหมิน - ถนนจงซำนลู่ 

06.30 น.  คณะพร้อมกัน ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 เคำน์เตอร์ 1-2  สำยกำรบิน แอร์เอเชีย  
พบเจ้ำหน้ำที่บริษัทคอยให้กำรต้อนรับ 

08.45 น.  เดินทำงสู่ซัวเถำ โดยเที่ยวบินที่ FD850 (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
13.10 น. ถึงสนำมบินนำนำชำติซัวเถำ  กิก๊เอี๊ยเตี่ยซัว (เจียหยำงเฉำซ่ำน)  
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง เซ๊ียะเหมิน ไข่มุกแห่งทอ้งทะเล สัญลกัษณ์คือ นกกระยางขาว และเป็น

ศูนยก์ลางของการพาณิชยห์น่ึงในห้าเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน อยู่ตรงขา้มเกาะคีมอย หรือ หมู่เกาะจินเหมิน 



 ของไตห้วนัเพียง 2000 เมตรเท่านั้น เซ่ียะเหมินไดร้ับการจดัอนัดบัให้เป็นหน่ึงในสิบเมืองน่าอยู่ของประเทศ
จีนในปัจจุบนั และรัฐบาลจีนไดป้ระกาศให้เซ่ียะเหมินเป็นจุดเร่ิมตน้เส้นทางสายไหมทางทะเลเพ่ือเช่ือมโยง
การคา้ระหว่างจนีและโลกตะวนัตกในปี ค.ศ.21 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
 จากนั้นเดินทางสู่ ถนนจงซำนลู่ เป็นถนนสายหลกัใหญ่ๆ แตกแยกย่อยออกไปหลายสาย ส่วนมากถนนสายน้ี 

จะเป็นแหล่งขายของมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของฝาก ขนม หมวก ของแฟชัน่ เป็นตน้ แต่ส าหรับถนนสายเล็กลง
ไปจะเป็นแหล่งขายของกินมากกว่า และเป็นแหล่งท่ีผูค้นมากมายมกัจะไปสังสรรคห์รือไปกินขา้วกนัท่ีนัน่ 
รสชาติของอาหารก็ออกแนวไม่ผิดหวงั แต่ส าหรับทางสายหลกัแลว้ จะออกเป็นแหล่งของแบรนด์เนมที่ถูก
จดัหามาให้คุณ ไวซ้ื้อไปอวดเพ่ือนมากกว่า เรียกง่ายๆว่าเป็นพ้ืนท่ีไฮโซของท่ีนู่นเลยก็ว่าได ้และเป็นสถานท่ีๆ
ขายของแบรนด์เนมที่ถูกที่สุด ถูกกว่าไทยอีกต่างหาก 

     น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก (พักที่เซ๊ียะเหมิน)   XIAMEN  HEZHENG   HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วันที่สองของกำรเดินทำง                     เซ๊ียะเหมิน-วัดหนำนผู่ถ่อ -ผู่เทียน - เกำะเหมยโจว 
                                                                   นมัสกำรองค์เจ้ำแม่ทับทิม (หม่ำโจ้ว) - บ้ำนเกิดหม่ำโจ้ว 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลงัอำหำร.... น าท่านไป
เที่ยวชม วัดหนำนผู่ถ่อ วดัพุทธท่ีสร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์
ถงั  และเป็นวดัส าคญัของเซ๊ียะเหมิน ตั้งอยู่เนินเขาอู่เหลา
ซาน มีพ้ืนท่ีกวา้งขวาง ภายในวดัประกอบดว้ยวิหารจตุ
โลกบาล, วิหารพระไตรปิฏก, วิหารใหญ่ และเจา้แม่
กวนอิมพนัมือพนัตาให้คนมากราบไหวสั้กการบูชา 
จากนั้นน าท่านนั่งรถชมควำมงดงำมของถนนเลยีบชำยทะเลของเซ่ียะเหมิน 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองผู่เถยีน เป็นเมืองท่ีปลูกล้ินจี่เยอะ จึงมีอีกช่ือหน่ึงว่าเมืองล้ินจี่ เป็นศูนยก์ลางวฒันธรรม 
เศรษฐกิจและการเมือง ของภาคกลางมณฑลฮกเกี้ยน 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ โดยสารเรือสู่ เกำะเหมยโจว ตั้งอยู่  
 ณ เมืองผู่เถียน มณฑลฝูเจี้ยน เป็นบา้นเกดิและตน้ก าเนิดของ 

“วฒันธรรมเจา้แม่มาจู่” (หรือที่เรียกขานในนาม “เจา้แม่ทบัทิม” 
ในประเทศไทย) ปัจจุบนั มีการสร้างศาลเจา้แม่มาจู่มากกวา่ 
10,000 แห่งในดินแดนโพน้ทะเลตามแนวเส้นทางสายไหมทางทะเลครอบคลุมกว่า 40 พ้ืนท่ีทัว่โลก ท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ ไตห้วนั ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมา ฝรั่งเศส 
สหรัฐฯ สเปน บราซิล รวมถึงไทย โดยมีผูน้บัถือเจา้แม่มาจูก่ว่า 300 ลา้นคนทัว่โลก เพื่อกราบไหวแ้ละขอพร 
นมัสกำรองค์เจ้ำแม่ทบัทิม (หม่ำโจ้ว) สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ท่าเรือเดินทางกลบัเมืองผู่เถียน 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ บ้ำนเกดิหม่ำโจ้ว ให้ท่านไดอิ้สระตามอธัยาศยั 
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
     น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก (พักที่ผู่เถียน)   PUTIAN GOLDEN GULF   HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  
 



วันที่สำมของกำรเดินทำง       ผู่เทียน- ผิงเหอ -วัดซำนผิงโจ่วซือกง (ซ ำเพ้ง) - ซัวเถำ- วัดแปะฮวยเจียม หรือวัดดอกไม้ขำว 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลงัอำหำร.... 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองผิงเหอ.....น าท่านสู่ วัดซำนผิงโจ่วซือกง (ซ ำเพ้ง)  ไดร้ับการถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่น นบัพนั

ปี เป็นโบราณสถานและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัมาก  คนท่ีจะเขา้เมืองน้ีจะตอ้งแวะกราบไหวข้อพร รวมถึง
คนจีนโพน้ทะเลอย่างพวกเรา ก็มกัเดินทางไปท าบุญและ ขอพร ซ่ึงเช่ือกนัว่าจะสมปรารถนา 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองซัวเถำ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถ่ินก าเนิดชาวแตจ้ิ๋วท่ีมีอาศยัอยู่

ทัว่โลก ซัวเถา เป็นหน่ึงในจงัหวดัของจนีท่ีตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีพ้ืนท่ี 234 ตารางกิโลเมตร จงัหวดัซัวเถา 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ของมณฑลกวางตุง้ ซัวเถาเป็นหน่ึงในถ่ินฐานของจีนแตจ้ิ๋ว ท่ีพูดภาษาแตจ้ิ๋ว 
ซ่ึงเป็นภาษาท่ีแยกย่อยมาจากภาษาหมนิใต ้(ฮกเกี้ยนใต)้  เมืองซัวเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเล็ก 
ๆ ต่อมาถูกยกระดบัฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษท่ี 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมอืงเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจนี ซัวเถาเป็นบา้นเกดิของชาวจีนโพน้ทะเลท่ีอพยพไปตั้งถ่ินฐานยงั ประเทศต่าง ๆ กว่า 30 
ประเทศทัว่โลก ปัจจุบนัลูกหลานชาวจีนโพน้ทะเลเป็นก าลงัส าคญัในการผลกัดนัให้เศรษฐกจิของเมืองซัวเถา
พฒันา  น าท่านเดินทางสู่ วัดแปะฮวยเจียม หรือวัดดอกไม้ขำว เป็นวดัศนูยร์วมเทพเจา้ไวม้ากมายให้ท่านขอพร 
ทั้งองค ์เจา้แม่กวนอิมและองคแ์ม่ทบัทิม องคเ์ต่าบอ้  เง็กเซียนฮ่องเต ้และองคเ์ทพเจา้เห้งเจีย หลายๆท่านมกัจะ
มาขอพรท่ีน่ีเพราะมาทีเดียวขอไดค้รบ ส่วนใหญจ่ะขอพรเร่ืองความร ่ารวย ความมัน่คงราบร่ืน และสุขภาพท่ีดี    

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก (พักที่ซัวเถำ)   SHANTOU  GOLDEN GULF   HOTEL ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วันที่ส่ีของกำรเดินทำง                      ซัวเถำ –  เฮียงบูซัว (เจ้ำพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก หลังอำหำร....   
 จากนั้นน าท่านสู่ เฮี่ยงบู๋ ซัว ตั้ งอยู่ท่ีอ  าเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จน

กลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮี่ยงบู๋ ซัวได้ผสมผสานกับ
ศาสนาพุทธให้เป็นหน่ึงเดียวกัน ให้ท่านได้นมสัการเจ้าพ่อเสือ ซ่ึงถือเป็นองคจ์ริงท่ีทางไทยไดจ้ าลองมาสู่ศาล
เจา้พ่อเสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจ้ิ๋วถือว่าในชีวิตหน่ึงส าหรับนกัธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมานมสัการ 

 สักครั้ งหน่ึง ซ่ึงคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการท่ีเฮี่ยงบู๋ซัวน้ีแล้ว กลับมาก็จะท าการค้าขึ้ นประสบแต่
ความส าเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผูท้ี่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุก
สารทิศ ภายในวดัมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซ่ึงเป็นเทวรูปท่ีรักษาดูแลเร่ืองน ้ า ประดิษฐานปิดทองอยู่ใน
ศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยงัมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถา
อย่างกวา้งขวาง และเป็นสถานที่ท่ีชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนบัถือกนัมาก 

เที่ยง             บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร   
 น าท่านสู่ ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นที่นบัถือของชาวจีนในเร่ืองความเมตตากรุณาของท่าน 

ปัจจุบนัสุสานแห่งน้ีไดร้ับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงาม
สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีเกิดจากหลวงพ่อตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศซ่์ง ตามจดบนัทึกของโบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือ
เป็นคนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดที่อ  าเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบไดจ้ิ่นส้ือเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่แต่เห็นการ 

 



 ปกครองและขา้ราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงคม์าถึงหมู่บา้นเหอผิงหล่ีมณฑลกวางตุง้ ไดส้ร้างวดัสร้าง
โรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จ็บให้แก่ชาวบา้นตลอดมา หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ที่
เหอ ผิงหล่ี และสร้างศาลเจา้ไวเ้พ่ือเป็นการร าลึกถึงบุญคุณและความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูน้ี้  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก (พักที่ซัวเถำ)   SHANTOU  GOLDEN GULF   HOTEL ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ  
 

วันที่ห้ำของกำรเดนิทำง              แต้จ๋ิว - สะพำนเซียงจ่ือ - วัดไคหยวน - ศำลเจ้ำมังกรเขียว-เกำะมำสือ - ไฮตังม่ำ-ซัวเถำ   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก หลังอำหำร....   
 น าท่านเดินทางสู่  เมืองแต้จ๋ิว เป็นเมืองโบราณ เป็นตน้ก าเนิดของ “วฒันธรรมจีนโพน้ทะเล” แห่งส าคญัอีก

แห่ง ท่ีตอ้นรับการกลบับา้นของชาวจีนทัว่โลกดว้ยตกึรามบา้นช่องแบบโบราณท่ีบางแห่งมีประวตัินบัพนัปี
อย่างไม่เปล่ียนแปลง  จากนั้นน าท่านชม  สะพำนเซียงจ่ือ หรือสะพำนวัวคู่  เป็นสะพานโบราณขา้มแม่น ้าหาน
เจียง มีช่ืออีกช่ือหน่ึงว่า สะพานกว่างจี้  ตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออกของตวั
เมืองแตจ้ิ๋ว เร่ิมสร้างในสมยัราชวงศซ่์ง โดยใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี 
มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซ่ึงเป้นช่วงท่ีกวา้งท่ีสุด มีความ
กวา้งประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิด-ปิดได ้
น าท่านสู่ วัดไคหยวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแตจ้ิ๋ว เป็นวดัพุทธนิกายมหายาน
โบราณ สร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรดิ์ องคท่ี์ 7 แห่งราชวงศถ์งั ซ่ึงมีนามรัชสมยัว่า “คายหยวน” ตรงกบัปี ค.ศ. 738 
ภายในวดัยงัมีวตัถุโบราณมากมายท่ีสร้างขึ้นต่างยคุต่างสมยักนั  

เที่ยง             บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร   
 น าท่านเดินทางไปนมสัการที่ ศำลเจ้ำแชเล่งเอี๊ยะ หรือ ศำลเจ้ำมังกรเขยีว สร้างขึ้น เพื่อร าลึกถึง เแชเล่งเอ๊ียะ 

ขุนนางผูดู้แลเมืองแตจ้ิ๋ว สมยรัาชวงศหยวนเม่ือพนัปีก่อน เป็นยุค ท่ีคนจีนยากไร้อยากหนี ออกไปสร้างชีวิต
ใหม่ในต่างแดน แต่คนทีจ่ะลงเรือส าเภาออกนอกประเทศ ตอ้งเป็นขุนนางพ่อคา้และเศรษฐี   คนจนจึงใชว้ิธี
ลกัลอบหนี ซ่ึงมีโทษหนกัถึงประหารชีวิต แชเล่งเอ๊ียะจึงปล่อยให้คนแตจ้ิ๋วลงเรือส าเภาหนีไปใชชี้วิตในเมือง
ใหม่แลว้ยงัมีจีนแคะ ฮกเกี้ยน ไหหล า หนีมาลงเรือดว้ยไปใชชี้วิตในเวียดนาม ไทย มาเลเซียอินโดนีเซีย ฟิลิปปิ 
นส์ และอเมริกา เมื่อชาวจีนโพน้ทะเล (หัวเฉียว) มีชีวิตดีขึ้น จึงกลบัมาสร้างศาลเจา้แชเล่งเอ๊ียะเพ่ือระลึกถึง 
พระคุณของแชเล่งเอ๊ียะ  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เกำะมำสือ ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นท่ีประดิษฐาน
ของเจา้แม่ทบัทิม น าท่านสักการะ ไฮตังม่ำ หรือ ศำลเจ้ำแม่ทับทิม ซ่ึงเป็นเทวนารีท าให้คล่ืนลมสงบ และชาว
จีนเช่ือกนัว่าหากตอ้งการให้ชีวิตราบร่ืนก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจา้แม่ทบัทิบแห่งน้ี ซ่ึงเป็นส่ิงศกัดิ์ สิทธ์คุม้ครอง
ชาวจีนแตจ้ิ๋วท่ีอาศยัอยู่ติดทะเล และมีชีวิตอยู่กบัทะเล....สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมืองซัวเถำ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอำหำร.... 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก (พักที่ซัวเถำ)   SHANTOU  GOLDEN GULF   HOTEL ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ  
 
 
 
 



วันที่หกของกำรเดินทำง                     ซัวเถำ - สุสำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน - กรุงเทพ ฯ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลงัอำหำร...น าท่านเดินทางสู่...สุสำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ท่ีตั้งของ
สุสานน้ีมีแม่น ้าและคลองลอ้มรอบ ดา้นหลงัเป็นเขื่อนและหมู่บา้น ตวัสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ไดท้ า
แบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลกัตวัอกัษรจีนสีทองแปลความไดว้่า “ สุสานฉลองพระองคแ์ละพระ
มาลาของพระเจา้ตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างขึ้นในปีท่ี 47 แห่งรัชสมยัเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่
เมื่อฤดูใบไมร่้วง ค.ศ. 1985 มีประวตัิเล่าว่าหลงัจากสมเด็จพระเจา้ตากสินสวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบริพารเช้ือ
สายจีนไดน้ าฉลองพระองคแ์ละพระมาลามา 2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นชุดไทย อีกชุดหน่ึงเป็นชุดจนี กลบัมามอบให้ 
พระญาติท่ีหมู่บา้นหัวฝู่น้ี พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุส่ิงของเหล่าน้ีไวสั้กการะ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

13.55 น. ออกเดนิทำงสู่กรุงเทพ  โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบิน FD851 (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
15.50 น. ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  โดยสวัสดิภำพ... 

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

อัตรำค่ำบริกำร 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ เด็กต ่ำกว่ำ 18 ปี  พักเด่ียว 

15-20 เมษำยน 2563 (พัก 4 ดำว 2 คืน + พัก 5 ดำว 3 คืน) 22,399.- 5,900.- 
 

@ @ อัตรำนี้รวม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั     
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ท่ีระบุอยู่ในรายการ  
- ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม          
- ค่าท่ีพกั    
- ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    
- ค่าน ้ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   

 
@ @ อัตรำนี้ไม่รวม @ @ 

- ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม และค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น  ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท ์  
- ค่าภาษีเงินไดหั้กคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% คิดจากยอดค่าบริการ   
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  
- ค่ำวีซ่ำเดี่ยว 1,650 บำท (ยื่นที่สถำนทูตจีน ประเทศไทย) 
- ค่ำทิปไกด์ หัวหน้ำทัวร์ และคนขับรถ 180 หยวน ตลอดกำรเดินทำง 

 
 
 
 



@ @ เง่ือนไขกำรให้บริกำร @ @ 

มัดจ ำท่ำนละ 8,000 บำท ภำยใน 3 วันหลังกำรแจ้งจอง // ส่วนที่เหลือช ำระก่อนเดินทำง 20 วัน  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน 

* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

@ @ กำรยกเลกิ @ @ 
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนั  เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 8,000 บาท 
2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  เก็บค่าเสียหายเต็มจ านวน 

เง่ือนไขในกำรให้บริกำร เพิ่มเติมส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหักค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสาย
การบินก าหนด และบริษทัฯ จะหักค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้  
 

@ @ หมำยเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่
จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและ
เวียดนามที่ถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ  ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวที่ประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
ตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจ าในต่างประเทศหรือส านักงานเจา้หน้าที่กระทรวง
การต่าง ประเทศที่ประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ้่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท 
 

 บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท  
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท 

****โปรแกรมกำรเดินทำงสำมำรถสลับปรับเปลี่ยนได้*** 
ท้ังนีย้ึดถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส่ิงส ำคัญท่ีสุด 



 
@@ เอกสำรส ำหรับย่ืนวีซ่ำจีน 4 วันท ำกำร ย่ืนที่สถำนฑูตจีนที่เมืองไทย @@ 

1. หนงัสือเดินทางตวัจริง ท่ีมีอายใุชง้านเกิน 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ ตามขอ้ก าหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพื้นหลงัสีขาว,  เปิดหนา้ผาก , 
 เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เคร่ืองประดบั, ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา)  
3. กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลตามจริง (ส าคญัมาก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรณุากรอกขอ้มลูสว่นตวั 

ตามความเป็นจรงิ !!! 

ชือ่ - นามสกุล......................................................................................................  

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

ทีอ่ยูป่ัจจุบนั..........................................................................................................  

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

ชือ่ทีท่ างาน....................................... เบอรโ์ทรศพัท.์............................................. 

ทีอ่ยูท่ ีท่ างาน........................................................................................................ 

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

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

(ชือ่-นามสกุลคูส่มรส).......................................เบอรโ์ทรคูส่มรส............................. 

ชือ่ผูต้ดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ..........................................................................................  

***กรอกเป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ไดค้ะ่*** 

 


