กำหนดกำรเดินทำง เดือน มกรำคม – มิถุนำยน 2561
วันแรก

สนำมบินดอนเมือง – ซัวเถำ – สปำนำ้ แร่ นำ้ ทะเล

07.00 น.

คณะพร้อมกัน ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 3 เคำน์ เตอร์ 1-2 สำยกำรบิน แอร์ เอเชีย
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยให้การต้อนรับ
เดินทางสู่ ซัวเถำ โดยเที่ยวบินที่ FD850 (มีบริกำรอำหำรบนเครื่ อง)
ถึง สนำมบินเจียงหยำง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองจำงโจว เดินทางสู่
โรงแรม TRITONBAY SALTWATER HOTSPRING RESORT ศูนย์ สปำนำ้ แร่ ทะเลแห่ งใหญ่ ทสี่ ุ ดของ
มณฑลฮกเกีย้ นให้ ท่ำนอำบน้ำแร่ แช่ สปำ จำกนำ้ แร่ ธรรมชำติจำกทะเล เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง,กระปรี่ กระเปร่ า
,ปรับสภาพเลือดลมการไหลเวียนของโลหิ ต และ สรรพคุณอื่นๆ อีกมากมาย
( บ่ อนำ้ แร่ รวมแยกชำย-หญิง กรุ ณำเตรียมชุ ดว่ ำยนำ้ ไปด้ วย )
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
หลังอาหารนาท่านกลับที่พกั อิสระให้ท่านดื่มด่ากับการอาบน้ าแร่ เพื่อสุ ขภาพได้ตามอัธยาศัย
จำงโจว – ศำลเจ้ ำมังกรเขียว – เมืองแต้ จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพำนเซียงจื่อ –ไฮตังม่ ำ – ซัวเถำ

09.00 น.
13.10 น.

ค่ำ
วันสอง
เช้ ำ

เทีย่ ง

 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ทีพ่ ัก หลังอำหำร....นาท่านเดินทางสู่ เมืองแต้ จิ๋ว เป็ นเมืองโบราณ เป็ นต้นกาเนิดของ
“วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่งสาคัญอีกแห่ง ที่ตอ้ นรับการกลับบ้านของชาวจีนทัว่ โลกด้วยตึกรามบ้านช่อง
แบบโบราณที่บางแห่งมีประวัตินบั พันปี อย่างไม่เปลี่ยนแปลง นาท่านไหว้พระขอพรที่ ศำลเจ้ ำมังกรเขียว เพื่อ
ความเป็ นสิ ริมงคล นาท่านนัง่ รถรางชมถนนโบราณชมวัฒนธรรมเก่าๆที่ยงั อนุ รักษ์ไว้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ...หลังอาหารนาท่านไปกราบนมัสการขอพรพระที่ วัดไคหงวน สร้างขึ้น
ในสมัยจักรพรรดิถงั สวนจง (หมิงตี้) แห่งราชวงศ์ถงั (ค.ศ. ๗๓๘) ซึ่ งยังมีศิลปกรรมของสมัยราชวงศ์ซ่งและ
หยวนผสมผสานอยูท่ ี่ประตูทางเข้าจะมีท่านท้าวโลกบาล (เทียนหวัง) คอยปกป้ องรักษาวัด ภายในจะเป็ นที
ประดิษฐานองค์พระศรี อาริ ยเมตไตย พระศากยมุนี พระไภษัชยคุรุ พระอมิตาภะ ฯลฯ แล้วนาท่านไปชม วิหาร
เซียน ภายในตกแต่งศิลปะแบบโบราณลงทุนสร้างโดยชาวจีน ที่อยูเ่ มืองไทย “ คุณก๊วย ฮวง ง๊วง ” ที่สร้างวิหาร
เซี ยนที่พทั ยา ภายในมีการเก็บรักษาโบราณวัตถุมากมาย คนจีนถือได้วา่ ที่แห่งนี้มีฮวงจุย้ ดี เป็ นเขตท่องเที่ยวที่
ลือชื่อของแต้จิ๋วที่ผคู ้ นนิยมมาเที่ยวชมอีกแห่งหนึ่ง นาท่านชม สะพำนเซียงจื่อ หรื อสะพำนวัวคู่ เป็ นสะพาน
โบราณข้ามแม่น้ าหานเจียง มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสะพานกว่างจี้ ตั้งอยูท่ างด้านตะวันออกของตัวเมืองแต้จิ๋ว เริ่ ม
สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง โดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่ งเป้ นช่วงที่
กว้างที่สุด มีความกว้างประมาณ 100 เมตร เป็ นสะพานแห่ งแรกของเมืองจีนที่เปิ ด-ปิ ดได้ จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ เกำะมำสื อ ตั้งอยูบ่ ริ เวณปากอ่าวซัวเถา เป็ นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทบั ทิม นาท่านสักการะ ไฮตังม่ ำ
หรื อ ศำลเจ้ ำแม่ ทบั ทิม ซึ่งเป็ นเทวนารี ทาให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่ อกันว่าหากต้องการให้ชีวติ ราบรื่ นก็ให้
มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทบั ทิบแห่งนี้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธ์คุม้ ครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยูต่ ิดทะเล และมีชีวติ อยู่
กับทะเล สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเถำ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถิ่นกาเนิดชาว
แต้จิ๋วที่มีอาศัยอยูท่ วั่ โลก ซัวเถา เป็ นหนึ่งในจังหวัดของจีนที่ต้ งั อยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีพ้นื ที่ 234 ตาราง
กิโลเมตร จังหวัดซัวเถา ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของมณฑลกวางตุง้ ซัวเถาเป็ นหนึ่งในถิ่นฐานของ
จีนแต้จิ๋ว ที่พูดภาษาแต้จิ๋ว ซึ่ งเป็ นภาษาที่แยกย่อยมาจากภาษาหมินใต้ (ฮกเกี้ยนใต้) เมืองซัวเถา ในอดีตเป็ น

ค่ำ
วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง

ค่ำ

เพียงหมู่บา้ นชาวประมง เล็ก ๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็ นเมืองท่านานาชาติใน ศตวรรษที่ 18 ก่อนจะ
กลายมาเป็ น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซัวเถาเป็ นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพไปตั้งถิ่น
ฐานยังประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศทัว่ โลกปั จจุบนั ลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลเป็ นกาลังสาคัญในการผลักดัน
ให้เศรษฐกิจของเมืองซัวเถาพัฒนา
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั (พักทีซ่ ัวเถำ)  GOLDEN GULF HOTEL ระดับ 5 ดำว หรื อเทียบเท่ำ
ซัวเถำ - ไต่ ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว
 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ทีพ่ ัก หลังอำหำร.... .....นาท่านสู่ ไต่ ฮงกง นมัสการไต่ฮงกงอันเป็ นที่นบั ถือของชาว
จีนในเรื่ องความเมตตากรุ ณาของท่าน ปั จจุบนั สุ สานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่ วมบริ จาคของ
ชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิ งจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง
ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิ งจู่ซือเป็ นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อาเภอเวินโจว มณฑลเจ๋ อเจียง สอบได้จิ่
นสื้ อเป็ นข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็ นพระธุ ดงค์มาถึงหมู่บา้ น
เหอผิงหลี่มณฑลกวางตุง้ ได้สร้างวัดสร้างโรงเรี ยนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้าน
ตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอ ผิงหลี่ และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็ นการราลึกถึงบุญคุณและ
ความดีขององค์ไต่ฮงกงผูน้ ้ ี
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร ....นาท่านสู่ เฮี่ยงบู๋ซัว ตั้งอยูท่ ี่อาเภอลู่เฟิ ง สร้างในสมัย
ราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็ นศาลเจ้าของศาสนาเต๋ าที่ใหญ่โต มีผคู ้ นศรัทธามาบูชาอยู่
เสมอ ปั จจุบนั เฮี่ยงบู๋ซวั ได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสื อ ซึ่ งถือ
เป็ นองค์จริ งที่ทางไทยได้จาลองมาสู่ ศาลเจ้าพ่อเสื อบริ เวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวติ หนึ่งสาหรับนัก
ธุ รกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่ งคนส่ วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮี่ยงบู๋ซวั นี้แล้ว กลับมาก็จะทา
การค้าขึ้นประสบแต่ความสาเร็ จในชี วติ ทุกๆปี จะมีผทู ้ ี่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศ
และต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีท้ งั เทวรู ปเจ้าแห่งภาคเหนื อ ซึ่ งเป็ นเทวรู ปที่รักษาดูแลเรื่ องน้ า
ประดิษฐานปิ ดทองอยูใ่ นศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยงั มีพระพุทธรู ปประดิษฐานอยูใ่ นวิหารหน้า เป็ นสถานที่
สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็ นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศ
ไทยจะนับถือกันมาก
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (อำหำรแต้ จิ๋ว 18 อย่ำง) หลังอำหำร....
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั (พักทีซ่ ัวเถำ)  GOLDEN GULF HOTEL ระดับ 5 ดำว หรื อเทียบเท่ำ

วันทีส่ ี่

ซัวเถำ – เมืองเท่งไฮ่ – สุ สำนพระเจ้ ำตำก - กรุ งเทพ ฯ

เช้ ำ

 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ทีพ่ ัก หลังอำหำร...
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเท่งไฮ่ พาท่านสู่ สุ สำนสมเด็จพระเจ้ ำตำกสิ นมหำรำช ที่ต้ งั
ของสุ สานนี้มีแม่น้ าและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็ นเขื่อนและหมู่บา้ น ตัวสุ สาน
เหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทาแบบฮวงซุ ย้ มีป้ายหิ นแกรนิตสี ชมพูสลัก
ตัวอักษรจีนสี ทองแปลความได้วา่ “ สุ สานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระ
เจ้าตากสิ นแห่งกรุ งสยาม ” สร้างขึ้นในปี ที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉี ยนหลง ( ค.ศ. 1784 )
บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตาก

13.55 น.
15.50 น.

สิ นสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริ พารเชื้อสายจีนได้นาฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็ นชุดไทย
อีกชุดหนึ่งเป็ นชุดจีน กลับมามอบให้ พระญาติที่หมู่บา้ นหัวฝู่ นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุ สานบรรจุสิ่งของ
เหล่านี้ไว้สักการะ // นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพ โดยสำยกำรบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบิน FD851 (มีบริกำรอำหำรบนเครื่ อง)
ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ...
*****************************************************************************

อัตรำค่ำบริกำร *** รำคำพิเศษไม่ แจกกระเป๋ำ ***
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่

09-12 ก.พ.61
09-12,16-19,23-26 มี.ค. //06-09,22-25,27-30 เม.ย.61
05-08, 20-23, 25-28 พ.ค.61
01-04, 07-10, 08-11, 14-17, 22-25 มิ.ย.61
28 มิ.ย. - 01 ก.ค.61

เด็กตำ่ กว่ำ 18 ปี

พักเดีย่ ว

15,999.-

4,500.-

@ @ อัตรำนีร้ วม @ @
-

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม
ค่าที่พกั
ค่าน้ าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
ค่าน้ ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
ค่าวีซ่ากรุ๊ ป 1,000 บาท (หากท่านทาวีซ่ากรุ๊ ปไม่ได้ ต้องทาวีซ่าเดี่ยว เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท)

-

@ @ อัตรำนีไ้ ม่ รวม @ @
ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริ การ
ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 120 หยวน ตลอดการเดินทาง
@ @ เงื่อนไขกำรให้ บริกำร @ @

มัดจำท่ ำนละ 5,000 บำท ภำยใน 3 วันหลังกำรจอง // ส่ วนที่เหลือชำระก่อนเดินทำง 20 วัน
* เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
* เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดิ นทางพร้ อมคณะถื อว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
@ @ กำรยกเลิก @ @
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บค่าเสี ยหาย ท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสี ยหายเต็มจานวน
เงื่อนไขในกำรให้ บริกำร เพิม่ เติมสำหรับสำยกำรบินแอร์ เอเซีย
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้อง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกาหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
@ @ หมำยเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่ อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้น มา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจี เรี ย ปากี ส ถาน ศรี ล ังกาและ
เวียดนามที่ถือหนังสื อเดินทางธรรมดาและหนังสื อเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุ ลจีน กรมการกงสุ ลที่ประจาในต่างประเทศหรื อสานักงานเจ้าหน้าที่กระทรวง
การต่าง ประเทศที่ประจา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยืน่ วีซ่า 1,200 บาท

บริษทั ฯ มีประกันอุบัตเิ หตุทุกทีน่ ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท

ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท

****โปรแกรมกำรเดินทำงสำมำรถสลับปรับเปลีย่ นได้ ***
ทั้งนีย้ ดึ ถือผลประโยชน์ ของลูกค้ ำเป็ นสิ่ งสำคัญที่สุด

