
              

 
    

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

**  เมอืงเหมยโจว  ....เมอืงประวตัศิาสตร ์และถอืเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัของจนี จงึไดร้บั                

         การขนานนามมากมายหลายชือ่ เชน่ เมอืงแหง่ชาวจนีฮากกา  
                                     เมอืงแหง่วฒันธรรม เมอืงแหง่เพลงพืน้บา้น และเมอืงแหง่ชาวจนีโพน้ทะเล  

**  หมู่บา้นฮากกา   ...บา้นดนิของชาวจนีแคระมคีวามเป็นเอก ลกัษณ์ อนัโดดเด่น มปีระวตั ิ

         ความเป็นมาอนัยาวนาน ไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกอนัดบัที ่36 ของจนี 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  เดือนกันยำยน  – เดือนธันวำคม  2562 
 



              

 
    

 

วันแรก        สนำมบินดอนเมือง– ซัวเถำ - เหมยโจว 

07.00 น.  คณะพร้อมกัน ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 3 เคำนเ์ตอร ์1-2  สำยกำรบิน 
แอรเ์อเชีย  พบเจ้ำหน้ำที่บริษัทคอยให้กำรต้อนรับ 

09.00 น.  เดินทำงสู่ซัวเถำ โดยเที่ยวบินที ่FD850 (มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
13.10 น.        เดินทาง เมืองซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถ่ิน  ก าเนิดชาวแตจ๋ิ้วท่ีมีอาศยัอยูท่ ัว่โลก ซวัเถา เป็น

หน่ึงในจงัหวดัของจีนท่ีตั้งอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีพื้นท่ี 234 ตารางกิโลเมตร จงัหวดัซวัเถา ตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุง้ ซวัเถาเป็นหน่ึงในถ่ินฐานของจีนแตจ๋ิ้ว ท่ีพูดภาษาแตจ๋ิ้ว ซ่ึงเป็นภาษาท่ี
แยกยอ่ยมาจากภาษาหมินใต ้(ฮกเก้ียนใต)้ เมืองซวัเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเลก็ ๆ ต่อมาถูก
ยกระดบัฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษท่ี 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
จีน ซวัเถาเป็นบา้นเกิดของชาวจีนโพน้ทะเลท่ีอพยพไปตั้งถ่ินฐานยงั ประเทศต่าง ๆ กวา่ 30 ประเทศทัว่โลก 
ปัจจุบนัลูกหลานชาวจีนโพน้ทะเลเป็นก าลงัส าคญัในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของเมืองซวัเถาพฒันา  หลงัผ่านพธิี
การตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองเหมยโจว เป็นเมืองประวติัศาสตร์ และถือเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัของจีน จึงไดรั้บการขนานนามมากมายหลายช่ือ เช่น เมืองแห่งชาวจีนฮากกา เมืองแห่งวฒันธรรม เมืองแห่ง
เพลงพื้นบา้น และเมืองแห่งชาวจีนโพน้ทะเล เป็นตน้... 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลังอำหำร 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพั่ก (พักทีเ่หมยโจว)   MEIZHOU JINDEBAO HOTEL   หรือเทยีบเท่ำ  
วันทีส่อง         เหมยโจว-หย่งติง้-บ้ำนดินฮักกำ-หูเหวินฮู่บ้ำนโบรำณ - เหมยโจว  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพั่ก หลังอำหำร....  
 น ำท่ำนเดินทำงสูเ่มืองหย่งติง้ มณฑลฮกเกีย้น ระหว่ำงทำงใหท้่ำนไดส้มัผสับรรยำกำศวิวสองขำ้งทำง  
เทีย่ง             บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอำหำร....น ำท่ำนเดินทำงสูม่รดกโลกบ้ำนดินฮำกกำ (ชำวจีน

แคระ) ซึ่งมีควำมเป็นเอกลกัษณ ์อนัโดดเด่น และมีประวติัควำมเป็นมำอนัยำวนำน โดยบำ้นจะมีกำรแบ่งเป็น 2 
ลกัษณะ คือ แบบทรงกลม มี 360 หลงัคำ และทรงเหลี่ยม มี 4,000 
หลงัคำ ซึ่งเป็นสถำปัตยกรรมที่สะทอ้นถึงภมูิปัญญำของชำวจีนแคระ
เป็นอย่ำงดี เพรำะบำ้นที่สรำ้งมำนีส้ำมำรถที่จะป้องกนัแผ่นดินไหว 
อคัคีภยั และสำมำรถปรบัเปลี่ยนอณุหภมูิตำมสภำพแวดลอ้มได ้รวมถึง
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงควำมรกัใครก่ลมเกลียวของชำวจีนแคระจนถึงปัจจบุนั 
จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงกลบัเมืองเหมยโจว พำท่ำนชมบ้ำนโบรำณหูเห

วินฟู หมู่บำ้น จงุชวน หมู่บำ้นนีม้ีผูม้ีชื่อเสียง 2 คน คือ สองพี่นอ้งยำ
หมองตรำเสือหเูหวินฟ ูและนอ้งชำยหเูหวินเปำ้ ลกูสำวหู่เหวินฟ ูใชเ้งิน 
500 กว่ำลำ้นหยวน สรำ้งบำ้นพิพิธภณัฑ ์และเจดียฟ์เูปำ้ โดยมีท่ำน
นำยกหลีเผิง เขียนป้ำย ฝู่ หวุ่นฟกีูเ้นี่ยม กว่ำน ใหไ้วเ้ป็นที่ระลกึ ใกลก้นั



              

 
    

 

กบัเสำหินเป็นศำลบชูำบรรพบรุุษของหมู่บำ้นฝู่ นี ้และทำงที่มำจะมีบนัไดหินเกำ้ขัน้ครึง่ ถำ้ลกูหลำนเซี่ยงฝู่  ที่ไป
อยู่ที่อ่ืนจะตอ้งรูจ้  ำนวนขัน้ตรงนี ้ถำ้ถกูถำมแลว้ตอบไม่ถกูก็แสดงว่ำไม่ใช่คนหมู่บำ้นจงุชวนนีแ้น่ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลังอำหำร 
   น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ัก (พักทีซ่ัวเถำ)   SHANTOU  HAPPY   HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทยีบเท่ำ  

วันทีส่ำม ซัวเถำ - แต้จิ๋ว - วัดไคหยวน - ซัวเถำ - ช้อปป้ิงถนนคนเดิน   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพั่ก หลังอำหำร.... น ำท่ำนเดินทำงสู ่ เมืองแต้จิ๋ว เป็นเมืองโบรำณ เป็นตน้
ก ำเนิดของ “วฒันธรรมจีนโพน้ทะเล” แห่งส ำคญัอีกแห่ง ที่ตอ้นรบักำรกลบับำ้นของชำวจีนทั่วโลกดว้ยตกึรำม
บำ้นช่องแบบโบรำณที่บำงแห่งมีประวติันบัพนัปีอย่ำงไม่เปลี่ยนแปลง  จำกนัน้น ำท่ำนชม  สะพำนเซียงจื่อ 
หรือสะพำนวัวคู่  เป็นสะพำนโบรำณขำ้มแม่น ำ้หำนเจียง มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ำ สะพำนกว่ำงจี ้ตัง้อยู่ทำงดำ้น
ตะวนัออกของตวัเมืองแตจ้ิ๋ว เริ่มสรำ้งในสมยัรำชวงศซ์่ง โดยใชเ้วลำสรำ้งยำวนำนถึง 57 ปี มีควำมยำว 515 
เมตร ช่วงกลำงสะพำนซึ่งเป้นช่วงที่กวำ้งที่สดุ มีควำมกวำ้งประมำณ 100 เมตร เป็นสะพำนแห่งแรกของเมืองจีน
ที่เปิด-ปิดได ้  

เทีย่ง             บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอำหำร...น ำท่ำนสู ่วัดไคหยวน ตัง้อยู่ใจกลำงเมืองแตจ้ิ๋ว เป็น

วดัพทุธนิกำยมหำยำนโบรำณ สรำ้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดิ์องคท่ี์ 7 แห่งรำชวงศถ์งั ซึ่งมีนำมรชัสมยัว่ำ “คำยหยวน” 
ตรงกบัปี ค.ศ. 738 ภำยในวดัยงัมีวตัถโุบรำณมำกมำยที่สรำ้งขึน้ต่ำงยุคต่ำงสมยักนั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  (อำหำรแต้จิ๋ว 18 อย่ำง) หลังอำหำร.... 
    น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ัก (พักทีซ่ัวเถำ)   SHANTOU  HAPPY   HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทยีบเท่ำ  
 ท่ำนสำมำรถเดินช้อปป้ิง...ถนนคนเดินเมืองซัวเถำ มีสินค้ำ เสือ้ผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ รำคำถูก ให้ท่ำน

ได้เลือกซือ้ 

วันทีส่ี่ ไฮตังม่ำ (ศำลเจ้ำแม่ทับทิม) - ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึง้) - เฮ่ียงบู๋ซัว (เจ้ำพ่อเสือ)  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพั่ก หลังอำหำร....น ำท่ำนเดินทำงสู ่เกำะมำสือ ตัง้อยู่บรเิวณปำกอ่ำวซวัเถำ เป็น
ที่ประดิษฐำนของเจำ้แม่ทบัทิม น ำท่ำนสกักำระ ไฮตังม่ำ หรือ ศำลเจ้ำแม่ทับทมิ ซึ่งเป็นเทวนำรีท ำใหค้ลื่นลม
สงบ และชำวจีนเชื่อกนัว่ำหำกตอ้งกำรใหช้ีวิตรำบรื่นก็ใหม้ำขอพร ณ ศำลเจำ้แม่ทบัทิบแห่งนี ้ซึ่งเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธ์
คุม้ครองชำวจีนแตจ้ิ๋วที่อำศยัอยู่ติดทะเล และมีชีวิตอยู่กบัทะเล....จำกนัน้น ำท่ำนสู ่ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) 
นมสักำรไต่ฮงกงอนัเป็นที่นบัถือของชำวจีนในเรื่องควำมเมตตำกรุณำของท่ำน ปัจจบุนั่สสุำนแห่งนีไ้ดร้บักำร
บรูณะซ่อมแซมจำกกำรร่วมบรจิำคของชำวจีน จนมีควำมใหญ่โตและสวยงำมสถำนที่ท่องเที่ยวแห่งนีเ้กิดจำก
หลวงพ่อตำ้เฟิงจู่ซือ สมยัรำชวงศซ์่ง ตำมจดบนัทกึของโบรำณคดี ตำ้เฟิงจู่ซือเป็นคนสมยัรำชวงศซ์่ง เกิดที่อ  ำเภอ
เวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบไดจ้ิ่นสือ้เป็นขำ้รำชกำรชัน้ผูใ้หญ่แต่เห็นกำรปกครองและขำ้รำชกำรไม่ดี จึงออก
บวชเป็นพระธุดงคม์ำถึงหมู่บำ้นเหอผิงหลี่มณฑลกวำงตุง้ ไดส้รำ้งวดัสรำ้งโรงเรียนสรำ้งสะพำนและช่วยรกัษำ
โรคภยัไขเ้จ็บใหแ้ก่ชำวบำ้นตลอดมำ หลงัมรณภำพชำวบำ้นไดฝั้งศพ ณ ที่เหอ ผิงหลี่ และสรำ้งศำลเจำ้ไวเ้พื่อ
เป็นกำรร  ำลกึถึงบญุคณุและควำมดีขององคไ์ต่ฮงกงผูน้ี ้



              

 
    

 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  หลังอำหำร.... 
 จำกนัน้น ำท่ำนสู ่เฮ่ียงบู๋ซัว (เจ้ำพ่อเสือ)  ตัง้อยู่ที่อ  ำเภอลูเ่ฟิง สรำ้งในสมยัรำชวงศซ์่ง มีกำรบรูณะซ่อมแซม

มำกมำย จนกลำยเป็นศำลเจำ้ของศำสนำเต๋ำที่ใหญ่โต มีผูค้นศรทัธำมำบชูำอยู่เสมอ ปัจจุบนัเฮี่ยงบู๋ซวัได้
ผสมผสำนกบัศำสนำพทุธใหเ้ป็นหนึ่งเดียวกนั ใหท้่ำนไดน้มสักำรเจำ้พ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองคจ์รงิที่ทำงไทยได้
จ ำลองมำสูศ่ำลเจำ้พ่อเสือบรเิวณเสำชิงชำ้ ชำวจีนแตจ้ิ๋วถือว่ำในชีวิตหนึ่งส  ำหรบันกัธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมำ
นมสักำรสกัครัง้หนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลงัจำกนมสักำรท่ีเฮี่ยงบู๋ซวันีแ้ลว้ กลบัมำก็จะท ำกำรคำ้ขึน้ประสบแต่
ควำมส ำเรจ็ในชีวิต ทกุๆปีจะมีผูท้ี่มำบนบำนและแกบ้น เดินทำงมำจำกภำยในประเทศและต่ำงประเทศทกุ
สำรทิศ ภำยในวดัมีทัง้เทวรูปเจำ้แห่งภำคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รกัษำดแูลเรื่องน ำ้ ประดิษฐำนปิดทองอยู่ในศำล
เจำ้พรอ้มกนันัน้ก็ยงัมีพระพทุธรูปประดิษฐำนอยู่ในวิหำรหนำ้ เป็นสถำนที่สกักำระบชูำของคนซวัเถำอย่ำง
กวำ้งขวำง และเป็นสถำนที่ที่ชำวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพำะชำวจีนในประเทศไทยจะนบัถือกนัมำก 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร....หลังอำหำร.... 
   น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ัก (พักทีซ่ัวเถำ)   SHANTOU  HAPPY   HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทยีบเท่ำ  

วันทีห้่ำ         ซัวเถำ - เทงไฮ้ – สุสำนพระเจ้ำตำก - กรุงเทพ ฯ  
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพั่ก หลังอำหำร... 
 เดินทำงสูเ่มืองเทงไฮ้ พำท่ำนสักกำระสุสำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ที่ตัง้ของสสุำนนีม้ีแม่น ำ้และ

คลองลอ้มรอบ ดำ้นหลงัเป็นเขื่อนและหมู่บำ้น ตวัสสุำนเหมือนหลมุศพธรรมดำ ไม่ไดท้ ำแบบฮวงซุย้ มีป้ำย
หินแกรนิตสีชมพสูลกัตวัอกัษรจีนสีทองแปลควำมไดว้่ำ “ สสุำนฉลองพระองคแ์ละพระมำลำของพระเจำ้ตำกสิน
แห่งกรุงสยำม ” สรำ้งขึน้ในปีที่ 47 แห่งรชัสมยัเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บรูณะใหม่เมื่อฤดใูบไมร้ว่ง ค.ศ. 1985 มี
ประวติัเล่ำว่ำหลงัจำกสมเด็จพระเจำ้ตำกสินสวรรคตได ้2 ปี ขำ้รำชบรพิำรเชือ้สำยจีนไดน้ ำฉลองพระองคแ์ละ
พระมำลำมำ 2 ชดุ ชุดหนึ่งเป็นชดุไทย อีกชดุหนึ่งเป็นชดุจีน กลบัมำมอบให ้พระญำติที่หมู่บำ้นหวัฝู่ นี ้พวกพระ
ญำติจึงสรำ้งสสุำนบรรจสุิ่งของเหลำ่นีไ้วส้กักำระ 

 สมควรแก่เลำน ำท่ำนเดินทำงสูส่นำมบิน  

13.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบิน FD851 (มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
15.50 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ... 

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

 
อตัราค่าบริการ   *** ราคาพเิศษไม่แจกกระเป๋า *** 

 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กต ่ากว่า 18 ปี  พกัเดี่ยว 
12-16, 18-22  ก.ย.62 

19-23, 21-25, 22-26 ต.ค.62 
16,999.- 5,000.- 



              

 
    

 

14-18, 20-24, 21-25 พ.ย.62 
11-15, 18-22 ธ.ค.62 
29 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63 
30 ธ.ค.62 – 03 ม.ค.63 
31 ธ.ค.62 – 04 ม.ค.63 

21,999.- 6,900.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

@ @ อัตรำนีร้วม @ @ 
- ค่ำตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั     
- ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆ ที่ระบอุยู่ในรำยกำร  
- ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม          
- ค่ำที่พกั    
- ค่ำน ำ้หนกัสมัภำระในกำรเดินทำง 20 กก. ต่อท่ำน    
- ค่ำน ำ้มนัและประกนัวินำศภยัสำยกำรบิน YQ, CNTAX   
- ค่ำวีซ่ำเดี่ยว 1,650 บำท (ยื่นที่สถำนทตูจีน ประเทศไทย) 

 

@ @ อัตรำนีไ้ม่รวม @ @ 
- ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม และค่ำใชจ้่ำยสว่นตวัต่ำงๆ เช่น  ค่ำซกัรีด, ค่ำโทรศพัท ์  
- ค่ำภำษีเงินไดห้กัคืน ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% คิดจำกยอดค่ำบรกิำร   
- ค่ำภำษีเดินทำง (ถำ้มี)  
- ค่ำทิปไกด ์หวัหนำ้ทวัร ์และคนขบัรถ 150 หยวน ตลอดกำรเดินทำง 

 
@ @ เงือ่นไขกำรให้บริกำร @ @ 

มัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท ภำยใน 3 วันหลังกำรแจ้งจอง // ส่วนที่เหลือช ำระก่อนเดินทำง 20 
วัน  

* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 



              

 
    

 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
@ @ กำรยกเลิก @ @ 

1.  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนั  เก็บค่ำเสียหำย ท่ำนละ 5,000 บำท 
2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนั  เก็บค่ำเสียหำยเต็มจ ำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขในกำรให้บริกำร เพ่ิมเติมส ำหรับสำยกำรบินแอรเ์อเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ทนัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่

จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง

รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเช้ือเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ท่ีสายการ
บินก าหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น 

 
 
 

@ @ หมายเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  



              

 
    

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและเวียดนามท่ี
ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถ
ขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยืน่ขอวีซ่าต่อ
สถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจ าในต่างประเทศหรือส านักงานเจ้าหน้าท่ีกระทรวงการต่าง  ประเทศท่ี
ประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วีซ่า 1,200 บาท 
 
 

****โปรแกรมกำรเดนิทำงสำมำรถสลับปรับเปล่ียนได้*** 
ทัง้นีย้ดึถอืผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส่ิงส ำคัญทีสุ่ด 

 
บริษัทฯ มีประกนัอุบัตเิหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 
 

 
 
 

 
@@ เอกสำรส ำหรับยื่นวีซ่ำจนี 4 วนัท ำกำร ยื่นทีส่ถำนฑูตจนีทีเ่มืองไทย @@ 
1. หนงัสือเดินทำงตวัจรงิ ที่มีอำยใุชง้ำนเกิน 6 เดือนก่อนวนัเดินทำง  
2. รูปถ่ำยสี 2 นิว้ 2 ใบ ตำมขอ้ก ำหนดของสถำนฑตู (รูปถ่ำยสีพืน้หลงัสีขำว,  เปิดหนำ้ผำก , 
 เปิดใบห ู, ไม่สวมใสเ่ครื่องประดบั, ไม่ใสเ่สือ้สีขำวถ่ำยรูป , ไม่สวมแว่นตำ)  
3. กรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูตำมจรงิ (ส  ำคญัมำก) 
 



              

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณุากรอกขอ้มลูสว่นตวั 

ตามความเป็นจรงิ !!! 



              

 
    

 

ชือ่ - นามสกลุ...................................................................................................... 

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

ทีอ่ยูป่จัจบุนั.......................................................................................................... 

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

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

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

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

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

(ชือ่-นามสกลุคูส่มรส).......................................เบอรโ์ทรคูส่มรส............................. 

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

***กรอกเป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ไดค้ะ่*** 

 
 


