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ซัวเถา ไหว้เจ้า เสริมสิริมงคล 4 วัน 

 

เท่ียวซัวเถา ไหว้เจ้า เสริมสิริมงคล นมสัการศาลเจ้าเฮียงบู่ซัว หลวงปู่ไต่ฮงกง และเจ้าแม่ทบัทมิเกาะ
มาสือแปะฮวยเจียมเจ้าแม่กิ่วเทยีนเฮีย้งน่ึง เยือนเมืองแต้จิ๋ว ถ่ินก าเนิดชาวจีนโพ้นทะเล  

วันแรกของการเดนิทาง (17 มี.ค. 59) กรุงเทพฯ – ซัวเถา – เกาะมาสือ 

09.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิชัน้ 4 ประตู 9-10 โซน Uเคาน์เตอร์สายการบนิChina Southern Airlinesโดยมี
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

11.30 น. เหินฟ้าสูเ่มืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง โดยสายการบนิChina Southern Airlinesเท่ียวบินท่ี CZ 8356 
15.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติเจ๋ียหยาง เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง; 

+1) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสูเ่กาะมาสือ เพ่ือนมสัการศาลเจ้าแม่ทับทมิ (มาจู่) เช่ือกนัว่า
เจ้าแมท่บัทิมเป็นเจ้าแมท่ี่ดแูลคุ้มครองและให้พรแก่ชาวประมงและผู้ เดินเรือ จากนัน้ น าท่านเดินทางกลวัเมืองซวัเถา 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกัท่ี Happy Hotel /Merutus Hotel หรือเทยีบเท่า (พกั 3 คืน) 

วันที่สอง (18 มี.ค. 59) แต้จิ๋ว - วัดไคง้วน - วัดไทย - น่ังสามล้อชมเมืองโบราณ - สะพานเซียงจ่ือ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองแต้จิ๋ว ตัง้อยู่ด้านเหนือของซวัเถา เป็นเมืองโบราณ มีประวตัิยาวนานเป็นนบัพนัปี เป็นต้นก าเนิดของ

วฒันธรรมจีนโพ้นทะเลส าคญัอีกแห่ง น าท่านสู่วัดไคง้วน วดัใหญ่ท่ีสดุในเมืองแต้จ๋ิว สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ถงัราว 
ค.ศ.738 และมีการบูรณะต่อเติมเป็นอย่างดี ลกัษณะเป็นวดัจีนโดยทัว่ไป ภายในบริเวณวดัมีวิหารจตโุลกบาล วิหาร
ใหญ่ บริเวณรัว้เป็นแผ่นศิลาแกะสลกัอย่างสวยงาม มีศิลาจารึกสมยัราชวงศ์ถงั 78 ชิน้ เป็นโบราณวตัถทีุ่หาชมได้
ยาก และมีพระไตรปิฎกท่ีเก็บรักษาคมัภีร์ “ต้าจ้างจิง” 7,240 เล่ม แล้วน าท่านน่ังสามล้อชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว ชม
สถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศ์หมิงและชิง ชมความเป็นอยู่ของคนแต้จิ๋วตัง้แต่สร้างเมืองจนถึงปัจจุบนั  จากนัน้ 
น าท่านชมวัดไทย ตัง้อยู่ติดวดัไคหยวน ซึง่เจ่ียฮุ่ยหยูได้รวมเงินสมทบของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย รวมทัง้ใช้
สมบตัิส่วนตวั สร้างวดัไทยขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1985 แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1992 เบิกพระเนตรโดยหลวงจีนในประเทศไทย 
วดัไทยประดิษฐานพระพทุธรูปที่อญัเชิญมาจากประเทศไทย ในวดัมีวิหาร เจดีย์ทรงไทย ออกแบบโดยช่างไทย 
ปัจจุบนับริเวณวดักว้างขวาง มีเก๋งต่างๆ อยู่ริมทะเลสาบ 

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

 22,000.- 
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น าท่านเท่ียวชมสะพานเซียงจ่ือเฉียว (ชมภายนอก) หรือมีอีกช่ือหนึง่วา่ สะพานวัวคู่ เป็นสะพานโบราณของจีน สร้าง
ในสมัยราชวงศ์ซ่งปีค.ศ. 1170 ใช้เวลาสร้าง 57 ปี สะพานยาว 515 เมตร และมีการบูรณะซ่อมแซมต่อเติมอยู่
ตลอดเวลา ปัจจบุนัยงัคงสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึง่มีต านานเลา่วา่ สะพานนีไ้ด้ถกูสร้างขึน้โดยแปดเซียน สมควร 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกัท่ี Happy Hotel /Merutus Hotel หรือเทยีบเท่า 

วันที่สาม (19 มี.ค. 59 )เฮียงบู่ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) - ศาลเจ้าไต่ฮงกง - กิว้เทียงเฮีย้งน่ึงแปะฮวยเจียม 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่อ าเภอลู่เฟิง เพ่ือเข้านมสัการ ศาลเจ้าพ่อเสือ หรือเฮียงบู่ ซัว ซึง่สร้างในสมยัราชวงศ์ซ่งภายในมี

ทัง้เทวรูปแห่งภาคเหนือ (เฮียงบู้ ) ซึง่เป็นเทวรูปที่ดแูลเร่ืองน า้ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้า พร้อมกนันัน้ยงัมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า ซึง่เป็นสถานที่สกัการบชูาของคนซวัเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นที่นบัถือ
ศรัทธาของชาวจีนโพ้นทะเลมานานว่ากนัว่าถ้าใครได้มาขอพรแล้วจะสมความปรารถนาทุกประการ จึงท าให้ทุกๆ ปี
จะมีผู้คนทัว่ทุกสารทิศต่างมานมสัการเป็นจ านวนมากเลยทีเดียว 

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าไต่ฮงกง ซึง่เดิมท่านเกิดในสมยัราชวงศ์ซ่ง สอบได้จ่ินสือ้เป็นข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่แต่เห็นว่า

การเมืองการปกครองและข้าราชการในสมยันัน้ไม่ดี ท่านจึงตดัสินใจบวชเป็นพระ เดินธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่ 
อ าเภอเตี่ยเอ๋ย มณฑลกว่างตง ท่านได้สร้างวดั สร้างโรงเรียน สร้างสะพานและช่วยรักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วย  
หลงัมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ท่ีเหอผิงหลี่และสร้างศาลเจ้าไว้ หลงัจากเมืองจีนเปิดประเทศ ชาวจีนโพ้นทะเลได้
ระดมเงินบริจาคร่วมกบัเทศบาลเมืองแต้จิว้เพื่อบูรณะซ่อมแซม และเปิดให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในท่ีสดุ ในประเทศ
ไทยก็มีศาลเจ้าไต่ฮงกง หรือที่รู้จกักนั คือ มลูนิ ธิปอเต็กตึง้นัน้เอง  เดินทางกลบัเมืองซวัเถา น าท่านกราบไหว้ขอพร
เจ้าแม่กิว้เทียงเฮียงน่ึงท่ีศกัด์ิสิทธิ  ท่ีศาลแปะฮวยเจียม ริมเขาเป็นศาลเจ้าแม่ท่ีงดงามด้วยบรรยากาศท่ีร่มร่ืน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกัท่ี Happy Hotel/  Merutus Hotel หรือเทยีบเท่า  

วันที่ส่ี(20 มี.ค. 59) ซัวเถา - กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูส่นามบนินานาชาตเิจี๋ยหยาง 
08.25 น. น าท่านลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิChina Southern Airlinesเท่ียวบินท่ี CZ 375 
10.40 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสขุสวสัดี 

********************************************************** 
อัตราค่าบริการต่อท่าน 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็เตียงคู่ เดก็เสริมเตียง เดก็ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว 

มี.ค. 17-20 22,000.- 22,000.- 22,000.- 22,000.- 4,000.- 

      

 

อัตรานีร้วม - คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัชัน้ทศันาจรและคา่ธรรมเนียมในตัว๋ของสายการบิน รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน 
 - คา่โรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (พกั 2 ทา่นตอ่ห้องเด็กพกัรวม) 
 - คา่เข้าชมสถานท่ีรถรับสง่ อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
 - คา่บริการหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ดแูลตลอดการเดินทาง 
 - คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบปกติ เข้า-ออก 1 ครัง้ ใช้เวลา 4 วนัท าการ รวมถึงคา่บริการยื่นวีซา่ 
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 - คา่น า้หนกักระเป๋าทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 
 - คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการทอ่งเที่ยว ในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท(ตามเง่ือนไขบริษัทประกนัฯ) 

อัตรานีไ้ม่รวม - คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ โทรศพัท์มินิบาร์อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากที่ระบ ุฯลฯ 
 - คา่ทิปมคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ (ประมาณทา่นละ 140 CNY ตลอดการเดินทาง) 
 - คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม (7%) และภาษีหกั ณ ที่จ่าย (3%) 

หมายเหตุ 
1. รัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดนโยบายให้ประชาสมัพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้นกัท่องเที่ยวรู้จกัในนามของร้าน

รัฐบาล คือ บวัหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ไขม่กุ ผ้าไหม จึงจ าเป็นต้องบรรจรุ้านค้าดงักลา่วในรายการท่องเที่ยว และมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียน
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวทกุทา่นทราบวา่ ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรือไมข่ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลัก 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธิของผู้จดัโดยยดึถือตามสภาพการณ์
และประโยชน์ของทา่นเป็นส าคญั ทัง้นี ้กรณีทีท่า่นไมไ่ด้ทอ่งเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตวัออกจากคณะ ถือเป็นการสละสทิธิเรียกร้องเงิน
คา่บริการสว่นท่ีขาดจากบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนความรับผิดชอบต่อเหตกุารณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากความควบคมุของบริษัทฯ รวมถึงภยัธรรมชาติ การก่อการ
ร้าย หรือกรณีถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกเมืองบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะคืนคา่บริการทัง้หมด 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการปรับราคา กรณีตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มราคา หรืออตัราแลกเปลีย่นเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 
5. ในกรณีที่มีผู้จองทวัร์ไมถ่ึง 15 ทา่น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการเดินทาง หรือจดัการเดินทางให้โดยไมม่ีหวัหน้าทวัร์ 
6. การส ารองการเดินทางจะสมบรูณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินมดัจ าที่นัง่ละ 10,000 บาท โดยสว่นที่เหลือ ช าระก่อนเดินทาง 15 วนั ทัง้นี ้กร ณี

ยกเลกิการเดนิทางก่อนเดินทาง 16 - 30 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่าย 10,000 บาทตอ่ที่นัง่, ยกเลกิการเดินทางกอ่น
เดินทาง 8 - 15 วนั เรียกเก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ (ต้องไมน้่อยกวา่ 10,000 บาท), ยกเลกิการเดินทางก่อนเดินทาง 7 วนัหรือน้อย
กวา่นัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการคืนเงินแตท่ัง้นี ้คณะที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น เที่ยวบินเหมาล า ซึง่
บริษัทฯ ต้องวางมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือที่พกั และไมอ่าจขอคืนเงินได้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมด  

เอกสารส าหรับใช้ประกอบการยื่นวีซ่า 
1. หนงัสอืเดินทางที่ยงัมีอายกุารใช้งานเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม 
2. รูปถ่ายส ีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป อายไุมเ่กิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไมส่วมแวน่ตาด า พืน้หลงัสขีาว ห้ามใช้รูปสติกเกอร์ และห้ามใช้รูปท่ี

แสดงลกัษณะแตกตา่งจากเพศที่ระบ ุ
3. กรณีต้องยื่นวีซา่ดว่น 2-3 วนัท าการ เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 800 บาท, วีซา่ดว่น 1 วนัท าการ เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม ทา่นละ 1,200 บาท 
4. กรณีผู้ เดินทางถือสญัชาติอื่นที่มิใช่สญัชาติไทย 

 หนงัสือเดินทางตา่งด้าวเลม่สีเหลือง เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,300 บาท และรูปถ่ายสี 2 นิว้ 5 รูป และต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-แจ้งออก และ 
Re-Entry ด้วยตนเอง ก่อนยื่นขอวีซา่ 

 หนงัสอืเดินทางไต้หวนั ต้องระบรุายละเอียดเป็นภาษาจีน ถึงถ่ินท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ 
 หนงัสอืเดินทางอเมริกนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 3,600 บาทต้องระบทุี่อยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ และใบอนญุาตการท างาน (ถ้ามี) 
 หนงัสอืเดินทางสญัชาติอื่น เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาทต้องระบทุี่อยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ และใบอนญุาตการท างาน (ถ้ามี)  


