กําหนดการเดินทาง วันที่ 15-19, 22-26 พ.ย. / 6-10,13-17 ธ.ค. 2561 ( 5 วัน 4 คืน )
วันแรก
11.00 น.
14.40 น.
18.30 น.

กรุงเทพฯ – เจียหยาง (สนามบินใหม่ ) – ซัวเถา

(D)

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร U สายการบิน CHINA
SOUTHERN AIRLINES มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอิน
เหิ นฟ้าสู่ เจียหยาง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 8356
ถึงสนามบินเจียหยาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นําท่ านเดินทางเข้ าซัวเถา
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ที่พกั โรงแรม  HAPPY
(金乐大酒店 )

วันที่สอง

ซัวเถา – แปะฮวยเจียม – เฮียงบูซัว – ไต่ ฮงกง – ซัวเถา

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหารนําท่านเดินทางไปนมัสการเจ้ าแม่ แปะฮวยเจียม กิ้วเทียน เนี๊ย เนี๊ย

HOTEL

( B/L/D )

WT

เที่ยง

คํ่า

วัดแปะฮวยเจียม เป็ นที่นบั ถือของชาวแต้จ๋ิวเป็ นอย่างมาก องค์เจ้าแม่มีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวเมืองแต้จิ๋วให้ความนับ
ถือหลัง จากนั้นนําท่านไปอําเภอ เก๊กเจียะ ไปนมัสการเฮียงบูซัว เจ้าพ่อเสื อ ซึ่ งได้รับความเคารพศรัทธาจากชาว
จีนในไทยอย่างมาก ซึ่ งเป็ นองค์จริ งที่ทางไทยได้จาํ ลองมาสู่ ศาลเจ้าพ่อเสื อบริ เวณเสาชิ งช้า ชาวจีนแต้จ๋ิวถือว่าใน
ชี วิตหนึ่ งสําหรับนักธุ รกิ จจีนแล้วจะต้องเข้านมัสการสักครั้งหนึ่ ง ซึ่ งคนส่ วนใหญ่หลังนมัสการที่ เฮี่ยงบู๋ซัวนี้ แล้ว
กลับมาก็จะทํามาค้าขึ้น ประสบความสําเร็ จในชี วิต จึงทําให้เป็ นที่นิยมของทั้งชาวจีนโพ้นทะเลและชาวจีนท้องถิ่น
เป็ นอย่างมาก
บริ การอาหารกลางวัน หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สุสานไต่ ฮงกง สุ สานแห่ งนี้ เป็ นเนื้ อนาบุญของปอเต็กตึ้ง เป็ น
ต้นกําเนิ ดที่ นบั ถือของชาวจีนในเรื่ องความเมตตากรุ ณาของท่านในอดีต ปั จจุบนั สุ สานแห่ งนี้ ได้รับการบูรณะที่
ซ่อมแซมจากการร่ วมใจกันบริ จาคของชาวจีนและชาวไทย จนมีความใหญ่โตและสวยงาม
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหาร แต้ จวิ๋ 18 อย่ าง หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม  HAPPY HOTEL
(金乐大酒店 )
(B)

วันที่สาม

ซัวเถา – อิสระเยีย่ มญาติ (ไม่ มีการใช้ รถ ต่ างคนต่ างเยีย่ มญาติตนเอง) – กลับมาที่พกั

เช้ า
เที่ยง
คํ่า

บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหาร อิสระ ทุก ๆ ท่ าน ต่ างคนต่ างไปเยีย่ มญาติของตนเอง
อาหารเที่ยงอิสระ
อาหารคํ่าอิสระ ทุก ๆ ท่ าน ต่ างคนต่ างเดินทางกลับมาพักที่โรงแรม  HAPPY HOTEL
(金乐大酒店 ) หรื อเทียบเท่ า

วันสี่

ซัวเถา – ไฮตังม่ า – เมืองแต้ จวิ๋ – วัดไคง้ วนหยี่ – นั่งรถกอล์ ฟชมเมือง ถนนโบราณ – เจียหยาง
– เจียหยางโหลว – จตุรัสเสวกง – เฉินหวังเมี่ยว
( B/LD )

เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหาร นําท่านเดินทางนมัสการไฮตังม่ า หรื อเจ้าแม่ทบั ทิมที่ชาว
ซัวเถาให้ ความนับถือเพื่อเป็ นสิ ริมงคล จากนั้นนําท่านเดินทางไปเมืองแต้จ๋ิว
บริการอาหารเที่ยง อาหารเจเลิศรส หลังอาหารนําท่านไหว้พระใหญ่ที่วดั ไคง้ วนหยี่ ซึ่ งเป็ นวัดเก่าแก่
โบราณของชาวแต้จิ๋ว พร้อมชมตําหนักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ จากนั้นให้ท่านได้นั่งรถกอล์ ฟชมเมืองเก่ าที่ชาวบ้ าน
ยังคงอาศั ยอยู่จนถึงปั จจุบั น พรั อมชมถนนโบราณ PAI FANG JIE จากนั้นนําท่ านชมกําแพงโบราณ ในสมัย
ราชวงศ์ หมิง ซึ่ งรัฐบาลแต้จิ่วได้อนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี ให้ท่านได้ ผ่านชมสะพานโบราณ เซี ยงจื่ อ (สะพานวัวคู่ )
สร้างโดยเศรษฐีชาวจีนที่ไปทําธุ รกิจที่ฮ่องกงแล้วรํ่ารวยขึ้นมา จึงกลับมาบูรณะซ่ อมแซมให้อย่างสวยงาม สมควร
แก่เวลา จากนั้นนําท่ านเดิ นทางกลับสู่ เมืองเจียหยาง นําท่านชมเจียหยางโหล ซึ่ งตั้งอยู่ทางเข้าเมืองเจียหยาง ซึ่ ง
สร้างเลียนแบบในประวัติศาสตร์ จากนั้นนําท่านสู่ จตุรัสเสวกง ที่ เป็ นพื้นที่ สําหรับประกอบกิ จกรรมต่างๆ ของ
เมืองเจียหยาง สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ เฉิงหวังเมีย่ ว
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษสุ ด อาหารซีฟูด หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม  HEFENG HOTEL

เที่ยง

18.00 น.

(揭东和丰国际酒店 ) หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า

เจียหยาง – กรุงเทพฯ

( B)

เช้ า
11.30 น.
13.40 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหาร นําท่ านเดินทางสู่ สนามบินเจียหยาง
เหิ นฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 8355
กลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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อัตราคาบริการซัวเถา - อิสระเยี่ยมญาติ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
วันเดินทาง

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)

26,900.-

เด็กต่ํากวา
12 ป
(มีเตียง)

เด็กต่ํากวา
12 ป
(ไมมีเตียง)

พักเดี่ยว
เพิ่ม

26,900.- 24,900.-

3,500

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ประกัน)
 ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
× ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
× ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด ฯลฯ
× ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
× ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นวันละ 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 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ /
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริ ษทั ได้ทาํ ประกันอุบตั ิเหตุให้กบั ลูกค้าในวงเงิน
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ
หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินรายการอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
เอกสารที่ใช้ ยื่นวีซ่าของผู้ใหญ่
1. หนังสื อเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป ไม่ยิม้
2. สําเนาทะเบียนบ้าน เขียนเบอร์โทรศัพท์ลงในสําเนาทะเบียน หรื อจะกรอกแบบฟอร์มเอกสารในการยื่นวีซ่าจีน
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เอกสารเด็กตั้งแต่ ทารกจนถึงอายุ 18 ปี ทีจ่ ะต้ องใช้ ยื่นวีซ่าจีน
1. พาสปอร์ ตเล่ มจริง มีอายุใช้ งาน 6 เดือน รู ปถ่ าย สี 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ
2. สํ าเนาสู ติบัตร (ใบเกิด) (เด็กอายุ 7-18 ปี ) สู ติบัตรเล่ มจริง (เด็กทารก - 6 ปี )
3. หนังสื อรับรองของเขต ให้ รับรองลูก

3.1 กรณีพ่อเด็กเดินทางไปกับลูก แม่ เด็กไม่ ได้ ไปด้ วย คุณแม่ เด็กต้ องไปทีเ่ ขตทําหนังสื อรับรอง
3.2 กรณีแม่ เด็กเดินทางไปกับลูก พ่ อเด็กไม่ ได้ ไปด้ วย คุณพ่ อเด็กต้ องไปทีเ่ ขตทําหนังสื อรั บรอง
3.3 กรณีพ่อและแม่ เด็กไม่ ได้ เดินทางไปกับลูก คุณพ่ อและคุณแม่ ต้องไปทีเ่ ขตทําหนังสื อรั บรอง
4. สํ าเนาทะเบียนบ้ าน + สํ าเนาบัตรประชาชน
5. สํ าเนาทะเบียนบ้ าน + สํ าเนาบัตรประชาชน (ของพ่ อและแม่ เด็ก )
6. สํ าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
7. สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่ อและสกุล (ถ้ ามี)
8. สํ าเนาบัตรนักเรียน

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท
2. ส่ วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน
3. การยกเลิก

3.1 กรณียกเลิกการเดินทาง (ไม่ คืนเงินค่ ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น)

3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสี ยหาย ท่านละ 10,000 บาท
3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าเสี ยหาย 50% ของราคาทัวร์
3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืนได้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5. กรณี ที่กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งมีการการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั
โดยตรง โดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศด้วยกรณี ขา้ งต้นไม่อาจขอคืนเงินได้
6. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น

บริษัทฯ มีประกันอุบัตเิ หตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
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