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นมัสการเจ้ าพ่ อเสือ “เฮียงบูซัว” เสริมโชคลาภ บารมี
ให้ ธุรกิจการค้ าขายเจริญรุ่ งเรื อง
กำหนดกำรเดินทำง

ปี ใหม่ 2018

วันแรก
12.00 น.

กรุ งเทพฯ - ซัวเถำ
พร้ อมกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินจีน CHINA
SOUTHERN AIRLINES เคาน์ เตอร์ U ประตู 9 โดยมีเจ้ าหน้ าทีจ่ ากทางห้ าง ฯ คอยอานวยความ
สะดวกเรื่ องเอกสารและสั มภาระแก่ท่าน

14.40 น.
18.30 น.

เหินฟ้ า สู่ ซัวเถา เทีย่ วบินที่ CZ 8356 (ใช้ เวลาบิน 3 ชั่วโมง)
ถึงสนามบินกิก๊ เอีย้ “ เมืองเจี๋ยหยัง” เดินทาง สู่ เมืองซัวเถา เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง
ถิ่น กาเนิดชาวแต้ จิ๋วทีม่ ีอาศัยอยู่ทวั่ โลก ซัวเถา เป็ นหนึ่งในจังหวัดของจีน มีพืน้ ที่ 234 ตารางกิโลเมตร
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกฉียงเหนือ ของมณฑลกวางตุ้ง เป็ นหนึ่งในถิ่นฐานของจีนแต้ จิ๋วทีพ่ ูดภาษาแต้ จิ๋ว
ซึ่งเป็ นภาษาทีแ่ ยกย่ อยมาจากภาษาฮกเกีย้ น เมืองซัวเถาในอดีตเป็ นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่ อมาถูก
ยกระดับฐานะขึน้ เป็ นเมืองท่ านานาชาติ ซัวเถาเป็ นบ้ านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลทีอ่ พยพไปตั้งถิ่นฐาน
ยังประเทศต่ างๆกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันลูกหลานชาวจีนโพ้ นทะเลเป็ นกาลังสาคัญในการ
ผลักดันให้ เศรษฐกิจของเมืองซัวเถาพัฒนา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทาง สู่ ทพี่ กั GOLDEN GULF HOTEL (กิมไห่ อวง)
เฮียงบู่ซัว “ เจ้ ำพ่อเสื อ “ เทพเจ้ ำไต่ ฮงกง-ศำลเจ้ ำแปะฮวยเจียม- ผ่ำนชมเขตเก่ำซัวเถำ
อำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรในโรงแรม หลังอำหำรเช้ ำ
หลังอำหำรนำท่ ำนสู่ “เฮียงบูซัว” อาเภอ เหล็กฮง นมัสการตั่วเล่าเอีย๊ ซึ่งได้ รับความ เคำรพและศรัทธำ

ค่า
วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า
วันทีส่ ำม
เช้ ำ

จำกชำวจีนในเมืองไทยเป็ นอย่ำงมำก เป็ นองค์ จริงที่สมาคมแต้ จิ๋วมีวซี ่ าจีนทางไทย ได้ จำลองมำทีศ่ ำล
เจ้ ำพ่อเสื อบริเวณเสำชิงช้ ำซึ่งชำวจีนแต้ จิ๋วถือว่ำครั้งหนึ่งในชีวติ สำหรับ นักธุรกิจแล้ วต้ องมำนมัสกำร
เพื่อเกิดควำมเจริญในด้ ำนกำรค้ ำ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ “ศาลเจ้ าไต่ ฮงกง ศาลเจ้ าแห่ งนีเ้ ป็ นเนื้อนาบุญ “ ของมูลนิธิปอเต็กตึง้ ต้ นกาเนิดที่นับถือของ
ชาวจีนในเรื่ องความเมตตากรุ ณาของท่ านในอดีตปัจจุบันสุ สานแห่ งนี้ได้ รับการบูรณะซ่ อมแซมจากการ
ร่ วมใจกันบริจาคของชาวจีนและชาวไทยจนมีความยิง่ ใหญ่ สวยงาม เดินทางสู่ “ศาลเจ้ าแปะฮวยเจียม”
ซึ่งด้ านในศาลเจ้ าจะมีองค์ เจ้ าแม่ กวนอิม ให้ ท่านได้ สักการะ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ซัวเถาโดยผ่าน
ชมเมืองเก่าซัวเถา ให้ ท่านได้ ราลึกถึงบ้ านเก่าในอดีตทีเ่ ป็ นแบบอย่ างอยู่ใน เมืองไทยในปัจจุบันนีเ้ ป็ น
ตึกแถวเก่า ซึ่งยังมีคนอาศัยอยู่
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่าน สู่ ทพี่ กั GOLDEN GULF HOTEL (กิมไห่ อวง)
เกำะมำสื อ (เจ้ ำแม่ ทบั ทิม)-วัดไคง้ วน – แชเล่ งเอีย้ ง (ศำลเจ้ ำปู่ มังกรเขียว) สุ สำนพระเจ้ ำตำกสิ นมหำรำช
อำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรในโรงแรม
หลังอำหำรเดินทำง สู่ “เกาะมาสื อ”ซึ่งเป็ นเกาะทีม่ ีทวิ ทัศน์ สวยงามเป็ นเกาะศักดิ์สิทธิ์ทชี่ าวจีนทั้งใน
และต่ างประเทศให้ ความนับถือเกาะมาสื อเป็ นเกาะขนาดเล็ก มีเนื้อที่ 0.90 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณ
ปากอ่าวซัวเถา ให้ ท่านขอพรจาก “ ไฮตังม่ า ” เจ้ าแม่ ทบั ทิม ซึ่งเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ค้ ุมครองชาวจีนแต้ จิ๋วที่
อยู่ติดทะเล และมีวถิ ีชีวติ อยู่กบั ทะเล ซึ่งเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ค้ ุมครองชาวจีนแต้ จิ๋ว ทีอ่ ยู่ติดทะเลและมีวถิ ี
ชี วติ อยู่กบั ทะเล จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ “เมืองแต้ จิ๋ว”

เทีย่ ง
บ่ ำย

อำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำน “ผ่ำนชมสะพำนเซียงจือ” (สะพำนวัวคู่) เป็ นสะพำนโบรำณข้ ำมแม่ นำ้ หำนเจียงมีชื่ออีกชื่ อว่ ำ
“สะพำนกว่ำงจี”้ ตั้งอยู่ทำงด้ ำนตะวันออกของตัวเมืองแต้ จิ๋ว โดยใช้ เวลำสร้ ำงยำวนำนถึง 57 ปี มีควำม
ยำว 515 เมตร ช่ วงกลำงสะพำนซึ่งเป็ นช่ วงทีก่ ว้ ำงทีส่ ุ ด มีควำมกว้ ำงประมำณ 100 เมตร เป็ นสะพำน
แห่ งแรกของเมืองจีนทีเ่ ปิ ด – ปิ ด ได้ นำท่ ำน นมัสกำรพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ท้งั ชมตำหนักเจ้ ำแม่ กวนอิม
พันมือและเจ้ ำแม่ กวนอิมปำงต่ ำง ๆ ที่ “วัดไคง้ วน” เป็ นวัดทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดของเมืองแต้ จิ๋วสร้ ำงขึน้ ในสมัย
รำชวงศ์ ถังรำว ค.ศ. 738 ประตูใหญ่ ทคี่ นเข้ ำออกมีท้ำวจตุโลกบำลอยู่ด้ำนซ้ ำย ขวำ ข้ ำงละ 2 องค์ ตรง
กลำงเป็ นรู ป พระศรีอำรี ย์เมตไตย ภำยในมีพระปฏิมำประธำน 3 องค์ ตรงกลำงเป็ นศำกยมุนี ข้ ำงซ้ ำย
เป็ นพระไภษ์ ไชยคุรุ ด้ ำนขวำเป็ นพระอมิตำภะ ริมผนังสองด้ ำนเป็ นพระอรหันต์ ข้ำงละ 9 องค์ รวมเป็ น
18 องค์ ทีเ่ รียกว่ำ “จับโป้ ยหล่อฮั่น” ตรงกลำงเป็ นเจ้ ำแม่ กวนอิมเหยียบบนปลำหลีฮื้อ เรียกว่ำ “กวนอิม
ทะเลใต้ ”ประติมำกรรมทั้งหมดนีส้ ร้ ำงขึน้ ใหม่

จำกนั้นนำท่ำนนมัสกำรที่ “ศำลเจ้ ำแชเล่งเอีย้ ง” หรื อ “ศำลเจ้ ำมังกรเขียว” สร้ ำงขึน้ เพื่อรำลึกถึงแชเล่ง
เอีย้ ง ขุนนำงผู้ดูแลเมืองแต้ จิ๋ว สมัยรำชวงศ์ หยวนเมื่อพันปี ก่ อน เป็ นยุคทีค่ นจีนยำกไร้ อยำกหนี ออกไป
สร้ ำงชีวติ ใหม่ ในต่ ำงแดน แต่คนที่จะลงเรื อสำเภำออกนอกประเทศ ต้องเป็ นขุนนำงพ่อค้ำและเศรษฐีคน
จนจึงใช้วธิ ี ลกั ลอบหนี ซึ่ งมีโทษหนักถึงประหำรชีวิต แชเล่งเอี๊ยะจึงปล่อยให้คนแต้จิ๋วลงเรื อสำเภำหนี
ไปใช้ชีวติ ในเมืองใหม่แล้วยังมีจีนแคะ ฮกเกี้ยน ไหหลำ หนีมำลงเรื อด้วยไปใช้ชีวติ ในเวียดนำม ไทย

ค่ำ
วันทีส่ ี่
07.00 น.
เทีย่ ง
18.30 น.
วันที่ห้ำ
เช้ ำ
11.10 น.
13.10 น.

มำเลเซี ยอินโดนีเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ และอเมริ กำ เมื่อชำวจีนโพ้นทะเล (หัวเฉี ยว) มีชีวติ ดีข้ ึน จึงกลับมำ
สร้ำงศำลเจ้ำแชเล่งเอี๊ยะเพื่อระลึกถึง พระคุณของแชเล่งเอี๊ยะ นำท่ ำนเดินทำง สู่ “สุ สำนสมเด็จพระเจ้ ำ
ตำกสิ นมหำรำช” ที่ต้ งั ของสุ สานนี้มีแม่น้ าและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็ นเขื่อนและหมู่บา้ น ตัวสุ สาน
เหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทาแบบ ฮวงซุ ย้ มีป้ายหิ นแกรนิตสี ชมพูสลักตัวอักษรจีนสี ทองแปลความ
ได้วา่ “ สุ สานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสิ นแห่งกรุ งสยาม ” สร้างขึ้นในปี ที่ 47 แห่ง
รัชสมัยเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จ
พระเจ้าตากสิ นสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริ พารเชื้ อสายจีนได้นาฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุด
หนึ่งเป็ นชุ ดไทย อีกชุดหนึ่งเป็ นชุดจีน กลับมามอบให้ พระญาติที่หมู่บา้ นหัวฝู่ นี้ พวกพระญาติจึงสร้าง
สุ สานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ
อำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
หลังอำหำร นำท่ ำนสู่ ทพี่ กั GOLDEN GULF HOTEL (กิมไห่ อวง)
ซัวเถำ - เยีย่ มญำติ
อำหำรเช้ ำในโรงแรม
อิสระเยีย่ มญำติตำมอัธยำศัย
อำหำรกลำงวัน อิสระตำมอัธยำศัย
อำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
หลังอำหำร นำท่ำน สู่ ทพี่ กั GOLDEN GULF HOTEL (กิมไห่ อวง)
ซัวเถำ -กรุ งเทพฯ
อำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรในโรงแรม
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน
ออกเดินทำงโดยสำยกำรบิน ไชน่ ำเซำท์เทรินส์ เทีย่ วบินที่ CZ 8355 สู่ กรุ งเทพฯ
ถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพทุกๆท่ ำน


หมำยเหตุ ...สั มภำระทีโ่ หลดใต้ ท้องเครื่ อง ทั้งไปและกลับ ได้ เพียงท่ ำนละ 1 ชิ้น ชิ้นละไม่ เกิน 23 กิโล
หำกเกิน สำยกำรบินจะเรียกเก็บจำกท่ ำนในรำคำทีส่ ู งมำก

อัตรำค่ ำบริกำร

ช่ วงปี ใหม่ 2018 จำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึน้ ไป
ผู้ใหญ่ รำคำ ท่ ำนละ 28,900
บำท
พักห้ องเดี่ยว
4,500
บำท
เอกสำรประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำจีน


1.
2.

สำหรับพำสปอร์ ตไทย
หนังสื อเดินทำง (พำสปอร์ ต) เล่ มจริง มีอำยุเหลือใช้ ไม่ ต่ำกว่ ำ 6 เดือน
รู ปถ่ ำยสี ขนำด 2 นิว้ ท่ ำนละ 2 รู ป (ไม่ รับรู ปถ่ ำยข้ ำรำชกำร) (ฉำกหลังสี ขำว)

อัตรำนีร้ วม






ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ( Economy class )  ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการ ( พัก 2 ท่านต่อห้อง )  ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าบริ การ และค่าวีซ่า
ค่าพาหนะบริ การนาเที่ยว และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่รายการระบุ
ค่าสัมภาระเดินทาง น้ าหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินประกันไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ( ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ )

อัตรำนีไ้ ม่ รวม






ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารสาหรับผูถ้ ือหนังสื อสาคัญต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าพาหนะ รายการท่องเที่ยว และ อาหาร พิเศษที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% (กรณีต้องกำรใบกำกับภำษี) และค่ ำภำษีบริกำรหัก ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ ำทิปเด็กยกกระเป๋ำเข้ ำห้ องพัก

***กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถท่ ำนละ 100 หยวน / คน ตลอดกำรเดินทำง***
***ส่ วนของหัวหน้ ำทัวร์ ทีดูแลคณะจำกเมื องไทยตำมแต่ ท่ำนจะเห็นสมควร***

กำรชำระเงิน สำหรับกำรสำรองโปรแกรมท่องเทีย่ ว
ทางห้ างฯขอรับเงินมัดจาท่ านละ 10,000 บาท ณ วันจองและชาระส่ วนที่เหลือทัง้ หมด ก่ อนเดินทางอย่ าง
น้ อย 7 วัน การยกเลิกทัวร์


กรณียกเลิกก่อนวันเดินทำง ภำยใน 30 วันทำกำร ทางห้างฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินมัดจาทั้งหมดไม่วา่ กรณี
ใดๆทั้งสิ้ น






กรณียกเลิกก่อนวันเดินทำง ภำยใน 14 วันทำกำร ทางห้างฯขอหักเงิน 50% ของราคาทัวร์
กรณียกเลิกกำรเดินทำงกะทันหัน (อย่ำงน้ อย 6 วันทำกำร ) ทางห้างฯของสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวิซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระเงินค่ามัดจาที่นงั่ สายการบิน 5,000 บาท
และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตนั้น ๆ เรี ยกเก็บ

หมำยเหตุ








บริ ษทั ๆ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษทั ๆ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย การถูกทาร้ายความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุ
ต่าง ๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริ ษทั ๆ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้
ชาระไว้แล้ว ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
บริ ษทั ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามอออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ๆ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั องค์การท่องเที่ยว,
สภาวะทางการเมือง, สภาพอากาศ โดยทั้งนี้จะ

