
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กาํหนดการเดนิทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม ���� 



 
 

วนัแรก         สนามบินดอนเมือง – ซัวเถา – สปานํ&าแร่นํ&าทะเล 
07.00 น.  คณะพร้อมกนั ท่าอากาศยานดอนเมอืง  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั&น , เคาน์เตอร์ .-�  สายการบิน แอร์เอเชีย   

พบเจา้หนา้ที�บริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 
09.00 น.  �เดินทางสู่ ซัวเถา โดยเที1ยวบินที1 FD4�� (มบีริการอาหารบนเครื1อง) 
13.10 น.        ถึง  สนามบินเจียงหยาง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  
 จากนั/นนาํท่านเดินทาง สู่เมืองจางโจว   เดินทางสู่โรงแรม TRITONBAY SALTWATER HOTSPRING RESORT 

ศูนย์สปานํ&าแร่ทะเลแห่งใหญ่ที1สุดของมณฑลฮกเกี&ยนให้ท่านอาบนํ&าแร่ แช่สปา จากนํ&าแร่ธรรมชาติจากทะเล เพื�อให้
สุขภาพแขง็แรง,กระปรี�กระเปร่า,ปรับสภาพเลือดลมการไหลเวียนของโลหิต และ สรรพคุณอื�นๆ อีกมากมาย      
 ( บ่อนํ&าแร่รวมแยกชาย-หญิง กรุณาเตรียมชุดว่ายนํ&าไปด้วย ) 

คํ1า �บริการอาหารคํ1า ณ  ภัตตาคาร   
หลงัอาหารนาํท่านกลบัที�พกั อิสระใหท่้านดื�มดํ�ากบัการอาบนํ/าแร่เพื�อสุขภาพไดต้ามอธัยาศยั 

วนัสอง   จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิQว – วดัไคหยวน – สะพานเซียงจื1อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา  
เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ที1พัก หลังอาหาร....นําท่านเดินทางสู่  เมืองแต้จิQว เป็นเมืองโบราณ เป็นต้นกาํเนิดของ 

“วฒันธรรมจีนโพน้ทะเล” แห่งสาํคญัอีกแห่ง ที�ตอ้นรับการกลบับา้นของชาวจีนทั�วโลกดว้ยตึกรามบา้นช่องแบบโบราณ
ที�บางแห่งมีประวติันบัพนัปีอย่างไม่เปลี�ยนแปลง  นาํท่านไหวพ้ระขอพรที� ศาลเจ้ามังกรเขียว เพื�อความเป็นสิริมงคล   
นาํท่านนั�งรถรางชมถนนโบราณชมวฒันธรรมเก่าๆที�ยงัอนุรักษไ์วเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยว    

เที1ยง            �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ...หลงัอาหารนาํท่านไปกราบนมสัการขอพรพระที� วดัไคหงวน สร้างขึ/นใน 
 สมยัจกัรพรรดิถงัสวนจง (หมิงตี/ ) แห่งราชวงศถ์งั (ค.ศ. ๗๓๘) ซึ�งยงัมีศิลปกรรมของสมยัราชวงศซ่์งและหยวน 
 ผสมผสานอยูที่�ประตูทางเขา้จะมีท่านทา้วโลกบาล (เทียนหวงั) คอยปกป้องรักษาวดั ภายในจะเป็นทีประดิษฐานองค ์
 พระศรีอาริยเมตไตย พระศากยมุนี พระไภษชัยคุรุ พระอมิตาภะ ฯลฯ แลว้นาํท่านไปชม วิหารเซียน ภายในตกแต่งศิลปะ 
 แบบโบราณลงทุนสร้างโดยชาวจีน ที�อยูเ่มืองไทย “ คุณก๊วย ฮวง ง๊วง ” ที�สร้างวิหารเซียนที�พทัยา ภายในมีการเกบ็รักษา 
 โบราณวตัถุมากมาย คนจีนถือไดว้า่ที�แห่งนี/ มีฮวงจุย้ดี เป็นเขตท่องเที�ยวที�ลือชื�อของแตจิ้Iวที�ผูค้นนิยมมาเที�ยวชมอีกแห่ง 
 หนึ�ง  นาํท่านชม  สะพานเซียงจื1อ หรือสะพานววัคู่ เป็นสะพานโบราณขา้มแม่นํ/าหานเจียง มีชื�ออีกชื�อหนึ�งวา่  
 สะพานกวา่งจี/  ตั/งอยูท่างดา้นตะวนัออกของตวัเมืองแตจิ้Iว เริ�มสร้างในสมยัราชวงศซ่์ง โดยใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง JK ปี  
 มีความยาว JLJ เมตร ช่วงกลางสะพานซึ�งเป้นช่วงที�กวา้งที�สุด มีความกวา้งประมาณ LMM เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของ 
 เมืองจีนที�เปิด-ปิดได ้  จากนั/นนาํท่านเดินทางสู่ เกาะมาสือ ตั/งอยูบ่ริเวณปากอ่าวซวัเถา เป็นที�ประดิษฐานของเจา้แม่ 
 ทบัทิม นาํท่านสกัการะ ไฮตงัม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ� งเป็นเทวนารีทาํใหค้ลื�นลมสงบ และชาวจีนเชื�อกนัวา่หาก 
 ตอ้งการใหชี้วิตราบรื�นกใ็หม้าขอพร ณ ศาลเจา้แม่ทบัทิบแห่งนี/  ซึ� งเป็นสิ�งศกัดิO สิทธ์คุม้ครองชาวจีนแตจิ้Iวที�อาศยัอยูติ่ด 
 ทะเล และมีชีวิตอยูก่บัทะเล สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมอืงซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถิ�น   
 กาํเนิดชาวแตจิ้Iวที�มีอาศยัอยูท่ ั�วโลก  ซวัเถา เป็นหนึ�งในจงัหวดัของจีนที�ตั/งอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีพื/นที� 234 ตาราง 
 กิโลเมตร จงัหวดัซวัเถา ตั/งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุง้ ซวัเถาเป็นหนึ�งในถิ�นฐานของจีนแตจิ้Iว ที� 
 พดูภาษาแตจิ้Iว ซึ� งเป็นภาษาที�แยกยอ่ยมาจากภาษาหมินใต ้(ฮกเกี/ยนใต)้  เมืองซวัเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง 
 เลก็ ๆ ต่อมาถกูยกระดบัฐานะขึ/นเป็นเมืองท่านานาชาติใน ศตวรรษที� 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจ 
 พิเศษของจีน ซวัเถาเป็นบา้นเกิดของชาวจีนโพน้ทะเลที�อพยพไปตั/งถิ�นฐานยงัประเทศต่าง ๆ กวา่ 30 ประเทศทั�วโลก 
 ปัจจุบนัลกูหลานชาวจีนโพน้ทะเลเป็นกาํลงัสาํคญัในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของเมืองซวัเถาพฒันา 



คํ1า �บริการอาหารคํ1า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร 
        นําท่านเข้าสู่ที1พกั (พกัที1ซัวเถา) �  GOLDEN GULF HOTEL ระดบั � ดาว   หรือเทียบเท่า  

วนัที1สาม       ซัวเถา –  ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง - เฮี1ยงบู๋ซัว   
เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ที1พกั หลงัอาหาร....  .....นาํท่านสู่ ไต่ฮงกง นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นที�นบัถือของชาวจีนในเรื�อง

ความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบนัสุสานแห่งนี/ ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความ
ใหญ่โตและสวยงามสถานที�ท่องเที�ยวแห่งนี/ เกิดจากหลวงพ่อตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศซ่์ง ตามจดบนัทึกของโบราณคดี 
ตา้เฟิงจู่ซือเป็นคนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดที�อาํเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบไดจิ้�นสื/อเป็นขา้ราชการชั/นผูใ้หญ่แต่เห็นการ
ปกครองและขา้ราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงคม์าถึงหมู่บา้นเหอผิงหลี�มณฑลกวางตุง้ ไดส้ร้างวดัสร้างโรงเรียน
สร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จ็บให้แก่ชาวบา้นตลอดมา หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ที�เหอ ผิงหลี� และ
สร้างศาลเจา้ไวเ้พื�อเป็นการรําลึกถึงบุญคุณและความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูนี้/  

เที1ยง             �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร  ....นาํท่านสู่ เฮี1ยงบู๋ซัว ตั/งอยู่ที�อาํเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศซ่์ง 
มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าที�ใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบนัเฮี�ยงบู๋
ซัวไดผ้สมผสานกบัศาสนาพุทธให้เป็นหนึ� งเดียวกนั ให้ท่านไดน้มสัการเจา้พ่อเสือ ซึ� งถือเป็นองค์จริงที�ทางไทยได้
จาํลองมาสู่ศาลเจา้พ่อเสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจิ้Iวถือว่าในชีวิตหนึ�งสาํหรับนกัธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมานมสัการสัก
ครั/ งหนึ� ง ซึ� งคนส่วนใหญ่หลงัจากนมสัการที�เฮี�ยงบู๋ซัวนี/ แลว้ กลบัมาก็จะทาํการคา้ขึ/นประสบแต่ความสําเร็จในชีวิต 
ทุกๆปีจะมีผูที้�มาบนบานและแกบ้น เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวดัมีทั/งเทวรูปเจา้
แห่งภาคเหนือ ซึ� งเป็นเทวรูปที�รักษาดูแลเรื� องนํ/ า ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกนันั/นก็ยงัมีพระพุทธรูป
ประดิษฐานอยูใ่นวิหารหนา้ เป็นสถานที�สักการะบูชาของคนซวัเถาอย่างกวา้งขวาง และเป็นสถานที�ที�ชาวจีนโพน้ทะเล 
โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนบัถือกนัมาก 

คํ1า �บริการอาหารคํ1า ณ ภัตตาคาร  (อาหารแต้จิQว .4 อย่าง) หลงัอาหาร.... 
    นําท่านเข้าสู่ที1พกั (พกัที1ซัวเถา) �  GOLDEN GULF HOTEL ระดบั � ดาว  หรือเทียบเท่า 

วนัที1สี1          ซัวเถา – เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก - กรุงเทพ ฯ  
เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ที1พกั หลงัอาหาร... 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเท่งไฮ่ พาท่านสู่ สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที�ตั/งของ

สุสานนี/ มีแม่นํ/ าและคลองลอ้มรอบ ดา้นหลงัเป็นเขื�อนและหมู่บา้น ตวัสุสานเหมือนหลุม
ศพธรรมดา ไม่ไดท้าํแบบฮวงซุย้ มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลกัตวัอกัษรจีนสีทองแปลความ
ไดว้า่ “ สุสานฉลองพระองคแ์ละพระมาลาของพระเจา้ตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างขึ/นใน
ปีที� 47 แห่งรัชสมยัเฉียนหลง      ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมื�อฤดูใบไมร่้วง ค.ศ. 1985 มี
ประวติัเล่าวา่หลงัจากสมเดจ็พระเจา้ตากสินสวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบริพารเชื/อสายจีนไดน้าํ
ฉลองพระองคแ์ละพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ� งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ�งเป็นชุดจีน กลบัมา
มอบให ้พระญาติที�หมู่บา้นหวัฝู่ นี/  พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ�งของเหล่านี/ไวส้กัการะ 

 นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  
13.55 น. �ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที1ยวบิน FD4�. (มบีริการอาหารบนเครื1อง) 
15.50 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ... 
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อตัราค่าบริการ   *** ราคาพเิศษไม่แจกกระเป๋า *** 
 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็ตํ1ากว่า .4 ปี  พกัเดี1ยว 
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@ @ อตัรานี&รวม @ @ 

ค่าตัIวเครื�องบิน ไป-กลบั // ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ที�ระบุอยู่ในรายการ // ค่าวีซ่ากรุ๊ป // ค่านํ/ ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน 
YQ, CNTAX // ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม // ค่าที�พกั // ค่านํ/าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    
 

@ @ อตัรานี&ไม่รวม @ @ 
ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น  ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์ // ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ที�จ่าย b% และค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 
K% คิดจากยอดค่าบริการ  // ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี) // 
** ค่าทิปไกด์ท้องถิ1นวนัละ .� หยวน /คน/วนั ,คนขับรถวนัละ .� หยวน /คน/วนั ,หัวหน้าทัวร์ วนัละ .� หยวน / คน / วนั ** 
 

@ @ เงื1อนไขการให้บริการ @ @ 
 

ในการจองครั&งแรก มดัจําท่านละ 5,000 บาท ส่วนที1เหลอืชําระก่อนเดินทาง 20 วนั  
* เนื�องจากราคานี/ เป็นราคาโปรโมชั�น ตัIวเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหน้าตัIวเท่านั/น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้หรือ

เปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั/งสิ/น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิO ในการคืนเงิน ทั/งหมด
หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิO  
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั/งสิ/น 

* กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั/งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธิO ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั/งสิ/น 

 
@ @ การยกเลกิ @ @ 

1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4M วนั  เกบ็ค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท 
f. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  เกบ็ค่าเสียหายเตม็จาํนวน 
 
 



 
 

เงื1อนไขในการให้บริการ เพิ1มเตมิสําหรับสายการบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัIวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั/งสิ/น 

ถา้ยงัไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัIวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่าย

อื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั/น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัIวเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัIว / ตัIว L ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ/ามนัเชื/อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑที์�สายการบินกาํหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    
 

@ @ หมายเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื/อ ไม่เที�ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธิO ที�จะเลื�อนการเดินทางในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธิO ที�จะมีการ
เปลี�ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที�มีการขึ/นลงของเงินตราต่างประเทศ  
ตั/งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและเวียดนามที�ถือ
หนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื�นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ 
ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั/ง 6 ประเทศดงักล่าวที�ประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยื�นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและ
สถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที�ประจาํในต่างประเทศหรือสาํนกังานเจา้หนา้ที�กระทรวงการต่าง ประเทศที�ประจาํ ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้าย
ยื�นวีซ่า L,fMM บาท 
 

 บริษทัฯ มีประกนัอุบัตเิหตุทุกที1นั1ง ๆ ละ .,���,��� บาท  
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ ���,��� บาท 

 

****โปรแกรมการเดนิทางสามารถสลบัปรับเปลี1ยนได้*** 
ทั&งนี&ยดึถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ1งสําคญัที1สุด 

 


