กําหนดการเดินทาง วันที่ 16-18, 23-25 พ.ย. / 7-9, 14-16 ธ.ค. 2561 (3วัน 2 คืน)
วันที่แรก

กรุงเทพ – เจียหยาง (สนามบินใหม) – แตจิ๋ว – วัดไคหงวนหยี่ – นั่งรถกอลฟชมเมืองถนนโบราณ –
กําแพงเมืองโบราณสมัยหมิง - ซัวเถา
D

05.30 น.

คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 1–3 เคานเตอรสายการบิน ไทยแอรเอเชีย(FD),
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและการเช็คอิน
เหินฟาสูเจียหยาง (สนามบินใหม) โดยสายการบิน แอรเอเซีย เที่ยวบินที่ FD 850
ถึง สนามบินเจี่ยหยาง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร จากนั้นเดินทางเขาเมืองแตจิ๋ว
นําทานนมัสการไหวพระใหญที่วัดไคงวนหยี่ ซึ่งเปนวัดเกาแกโบราณของชาวแตจิ๋ว พรอมชมตําหนัก
เจาแมกวนอิมพันมือ จากนั้นทานไดนั่งรถกอลฟชมเมืองเกาที่ชาวบานยังคงอาศัยอยูจนถึงปจจุบัน พรอม
ชมถนนโบราณ PAI FANG JIE จากนั้นนําทานชมกําแพงโบราณในสมัยราชวงศหมิง ซึ่งรัฐบาลแตจิ๋วได
อนุรักษณไวเปนอยางดี ใหทานไดผานชมสะพานโบราณเซียงจื่อ (สะพานวัวคู) สรางโดยเศรษฐีชาวจีนที่
ไปทําธุรกิจที่ฮองกงแลวร่ํารวยขึ้นมา จึงกลับมาบรูณะซอมแซมใหอยางสวยงาม จากนั้นเดินทางเขาซัวเถา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารแตจิ๋ว 18 อยาง หลังอาหารนําทานเดินทางสูท่ีพัก โรงแรม
HAPPY HOTEL (金乐大酒店 ) หรือเทียบเทา

08.55 น.
13.10 น.

ค่ํา
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วันที่สอง
เชา

เที่ยง

ค่ํา
วันที่สาม
เชา
13.55 น.
16.10 น.

ซัวเถา – ไฮตังมา – ไตฮงกง – เฮียงบูซัว (ศาลเจาพอเสือ) – ซัวเถา
B/L/D
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานนมัสการไฮตังมา หรือเจาแมทับทิม ที่ชาวซัวเถาให
ความนับถือเพื่อความเปนสิริมงคล จากนั้นนําทานนมัสการไตฮงกงอันเปนที่นับถือของชาวจีนในเรื่องของ
ความเมตตากรุณาของทาน ปจจุบันศาลแหงนี้ไดรับการบูรณะซอมแซมจากการรวมบริจาคของชาวจีน จนมี
ความสวยงามใหญโต
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารเจเลิศรส หลังอาหารนําทานนมัสการเจาพอเสือ ณ ภูเขา
เฮียงบูซัว เทพที่ไดรับความเคารพศรัทธาจากชาวจีนในเมืองไทยเปนอยางมาก เปนองคจริงที่ทางไทยได
จําลองมาที่ศาลเจาพอเสือบริเวณเสาชิงชา ชาวจีนแตจิ๋ว เชื่อกันวาหากครั้งหนึ่งในชีวิตสําหรับพอคา, นัก
ธุ รกิ จ ต อ งมานมั ส การเจ าพ อ เสื อ เพื่ อ ความเจริ ญ ในการทํ ามาค าขาย กลั บ มาก็ จ ะทํ าการค าประสบแต
ความสําเร็จในชีวิต ทุกๆ ปจะมีผูที่มาบนบานและแกบน เดินทางมาจากภายในประเทศและตางประเทศทุก
สารทิศ
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารซีฟูดเลิศรส หลังอาหารนําทานเขาสูที่พัก  โรงแรม
HAPPY HOTEL (金乐大酒店 ) หรือเทียบเทา) หรือเทียบเทา
ซัวเถา – เจียหยาง – กรุงเทพฯ
B
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก นําทานเดินทางสูสนามบินเจียหยาง
เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 851
กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ

ซัวเถา (3 วัน 2 คืน) โดยสายการบิน แอร์ เอเซีย (FD)

วันเดินทางเดือน

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องคู่)

19,900.-

เด็กตํ่ากว่ า 12 ปี
(มีเตียง)

19,900.-

เด็กตํ่ากว่ า12 ปี
(ไม่ มเี ตียง )

17,900.-

พักเดี่ยว
(เพิม่ )

2,500.-

บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่ านขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์

อัตราค่าบริ การดังกล่าวรวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ/ ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่าวีซา่ จีน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ประกัน)
ทังนี
้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจํากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริ ษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริ การดังกล่าวไม่รวม
ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด ฯลฯ
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ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดยริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน/ท่ าน/วัน
ค่ าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน/ท่ าน/วัน
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ วันละ 10 หยวน / ท่ าน / วัน
ค่าบริ การไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ
บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
/ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่ วมคณะเดินทางไม่ถงึ 15 ท่าน / ของสงวนสิทธิ์ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่มีการขึ ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทาน
อาหารบางมื ้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมา
จ่าย / บริ ษัทได้ ทําประกันอุบตั ิเหตุให้ กบั ลูกค้ าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ
หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินรายการอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นวีซา่
1. หนังสือเดินทางมีอายุใช้ งานมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง + รู ปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รู ป ไม่ยิ ้ม
2. สําเนาทะเบียนบ้ าน เขียนเบอร์ โทรศัพท์ลงในสําเนาทะเบียน หรื อจะกรอกแบบฟอร์ มเอกสารในการยื่นวีซา่ จีน
เอกสารเด็กตังแต่
้ ทารกจนถึงอายุ 18 ปี ที่จะต้ องใช้ ยื่นวีซา่ จีน
1. พาสพอร์ ตเล่มจริ ง มีอายุใช้ งาน 6 เดือน รู ปถ่ายสี 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ
2. สําเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) (เด็กอายุ 7-18 ปี ) สูติบตั รเล่มจริ ง (เด็กทารก - 6 ปี )
3. หนังสือรับรองของเขต ให้ รับรองลูก

3.1 กรณีพ่อเด็กเดินทางไปกับลูก แม่เด็กไม่ได้ ไปด้ วย คุณแม่เด็กต้ องไปที่เขตทําหนังสือรับรอง
3.2 กรณีแม่เด็กเดินทางไปกับลูก พ่อเด็กไม่ได้ ไปด้ วย คุณพ่อเด็กต้ องไปที่เขตทําหนังสือรับรอง
3.3 กรณีพ่อและแม่เด็กไม่ได้ เดินทางไปกับลูก คุณพ่อและคุณแม่ต้องไปที่เขตทําหนังสือรับรอง
4. สําเนาทะเบียนบ้ าน + สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบ้ าน + สําเนาบัตรประชาชน (ของพ่อและแม่เด็ก)
6. สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อและสกุล (ถ้ ามี)
8. สําเนาบัตรนักเรี ยน

เงื่อนไขการให้ บริ การ
1. กรุ ณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท
2. ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน
3. การยกเลิก
3.1 กรณียกเลิกการเดินทาง (ไม่ คืนเงินค่ ามัดจําใดๆ ทัง้ สิน้ )
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3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 10,000 บาท
3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
5. กรณีที่กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องมีการการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีคา่ มัดจําที่พกั
โดยตรง โดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศด้ วยกรณีข้างต้ นไม่อาจขอคืนเงินได้
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
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