รห ัสโปรแกรม : 16984 (กรุณาแจ ้งรหัสโปรแกรมทุกครัง้ ทีส่ อบถาม)

กำหนดกำรเดินทำง เดือนมกรำคม – เดือนพฤษภำคม 2563

วันแรก

สนำมบินดอนเมือง– ซัวเถำ – เมืองแต้ จิ๋ว – สะพำนเซียงจื่อ – วัดไคหยวน – ซัวเถำ

07.00 น.

คณะพร้ อมกัน ท่ ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้ น 3 เคำน์ เตอร์ 1-2 สำยกำรบิน แอร์ เอเชี ย
พบเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษัทคอยให้ กำรต้ อนรับ
เดินทำงสู่ ซัวเถำ โดยเทีย่ วบินที่ FD850 (บริกำรอำหำรบนเครื่ อง)
เดินทาง เมืองซัวเถำ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถิ่นกาเนิดชาวแต้จิ๋วที่มีอาศัยอยูท่ วั่ โลก ซัว
เถา เป็ นหนึ่งในจังหวัดของจีนที่ต้ งั อยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีพ้นื ที่ 234 ตารางกิโลเมตร จังหวัดซัวเถา ตั้งอยูท่ าง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของมณฑลกวางตุง้ ซัวเถาเป็ นหนึ่งในถิ่นฐานของจีนแต้จิ๋ว ที่พูดภาษาแต้จิ๋ว ซึ่ งเป็ น
ภาษาที่แยกย่อยมาจากภาษาหมินใต้ (ฮกเกี้ยนใต้) เมืองซัวเถา ในอดีตเป็ น
เพียงหมู่บา้ นชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็ นเมืองท่า
นานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็ น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจีน ซัวเถาเป็ นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพไปตั้งถิ่น
ฐานยัง ประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศทัว่ โลก ปั จจุบนั ลูกหลานชาวจีน
โพ้นทะเลเป็ นกาลังสาคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของเมืองซัวเถาพัฒนา หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมือง
แล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองแต้ จิ๋ว เป็ นเมืองโบราณ เป็ นต้นกาเนิดของ “วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่งสาคัญ
อีกแห่ง ที่ตอ้ นรับการกลับบ้านของชาวจีนทัว่ โลกด้วยตึกรามบ้านช่องแบบ
โบราณที่บางแห่งมีประวัตินบั พันปี อย่างไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้นนาท่าน
ชม สะพำนเซียงจื่อ หรื อสะพำนวัวคู่ เป็ นสะพานโบราณข้ามแม่น้ าหาน
เจียง มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า สะพานกว่างจี้ ตั้งอยูท่ างด้านตะวันออกของตัวเมือง
แต้จิ๋ว เริ่ มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง โดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มี
ความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่ งเป้ นช่วงที่กว้างที่สุด มีความกว้าง
ประมาณ 100 เมตร เป็ นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิ ด-ปิ ดได้ นาท่านสู่ วัดไคหยวน ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง
แต้จิ๋ว เป็ นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ถงั ซึ่ งมีนามรัชสมัยว่า
“คายหยวน” ตรงกับปี ค.ศ. 738 ภายในวัดยังมีวตั ถุโบราณมากมายที่สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัยกัน จากนั้นนา
ท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัวเถำ
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร

09.00 น.
13.10 น.

ค่ำ

นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั (พักที่ซัวเถำ)  SHANTOU HAPPY HOTEL ระดับ 4 ดำว หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีส่ อง

ซัวเถำ – เซี๊ยะเหมิน-วัดหนำนผู่โถว -หมู่บ้ำนจี๋เหมย-ช้ อปปิ้ งถนนคนเดิน-ผู่เทียน

เช้ ำ

 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ทีพ่ ัก หลังอำหำร....นาท่าน
เดินทางสู่ เมือง เซี๊ยะเหมิน ไข่มุกแห่งท้องทะเล
สัญลักษณ์คือ นกกระยางขาว และเป็ นศูนย์กลางของ
การพาณิ ชย์หนึ่งในห้าเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน อยู่
ตรงข้ามเกาะคีมอย หรื อ หมู่เกาะจินเหมินของไต้หวัน
เพียง 2000 เมตรเท่านั้น เซี่ ยะเหมินได้รับการจัดอันดับ
ให้เป็ นหนึ่งในสิ บเมืองน่าอยูข่ องประเทศจีนในปั จจุบนั
และรัฐบาลจีนได้ประกาศให้เซี่ ยะเหมินเป็ นจุดเริ่ มต้นเส้นทางสายไหมทางทะเลเพื่อเชื่ อมโยงการค้าระหว่าง
จีนและโลกตะวันตกในปี ค.ศ.21
นาท่านไปเที่ยวชม วัดหนำนผู่โถว วัดพุทธที่สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ถงั และเป็ นวัดสาคัญของเซี่ ยเหมิน ตั้งอยู่
เนินเขาอู่เหลาซาน มีพ้นื ที่กว้างขวาง ภายในวัดประกอบด้วยวิหารจตุโลกบาล, วิหารพระไตรปิ ฏก, วิหารใหญ่
และเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาให้คนมากราบไหว้สักการบูชา
จากนั้นนาท่านนั่งรถชมควำมงดงำมของถนนเลียบชำยทะเลของเซี่ยะเหมิน
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหาร...นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนจี๋เหมย บ้านเกิดของเศรษฐีชาว
สิ งคโปร์ เฉิ นเจียเกิง ซึ่ งได้บริ จาคเงินทุนมากมายพัฒนาถิ่นกาเนิดและก่อสร้าง โรงเรี ยนอนุบาลจนถึง
มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาที่ดีของเยาวชนจีนรุ่ นหลัง นาท่านชม มหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย ที่ใหญ่โตโอ่อ่าชมสุ สาน
รู ปเต่าซึ่ งเป็ นที่ฝังศพของเฉิ นเจียเกิงและสวนเอ้าหยวน สวนที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกในคุณงามความดีของท่านฯ

เทีย่ ง

ค่ำ

ทั้งนี้ บริ เวณโดยรอบ อยูต่ ิดชายทะเล และได้รับการตกแต่ง อย่างสวยงาม พาท่าน ช้ อปปิ้ งถนนคนเดิน ให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าที่ระลึก
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารเดินทางกลับสู่ ที่พกั ณ เมืองผู่เถียน เป็ นเมืองที่ปลูกลิ้นจี่เยอะ จึง
มีอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองลิ้นจี่ เป็ นศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ของภาคกลางมณฑลฮกเกี้ยน
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั (พักทีผ่ ่ เู ถียน)  PUTIAN HOLIDAY INN HOTEL 4* หรื อเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำม

ผู่เทียน-เกำะเหมยโจว-เจ้ ำแม่ ทบั ทิม-ซัวเถำ

เช้ ำ

 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ทีพ่ ัก หลังอำหำร...นาท่านเดินทางสู่
ท่าเรื อ โดยสารเรื อสู่ เกำะเหมยโจว ตั้งอยู่ ณ เมืองผูเ่ ถียน มณฑลฝู
เจี้ยน เป็ นบ้านเกิดและต้นกาเนิดของ “วัฒนธรรมเจ้าแม่มาจู่”
(หรื อที่เรี ยกขานในนาม “เจ้าแม่ทบั ทิม” ในประเทศไทย) ปัจจุบนั
มีการสร้างศาลเจ้าแม่มาจู่มากกว่า 10,000 แห่งในดินแดนโพ้น
ทะเลตามแนวเส้นทางสายไหมทางทะเลครอบคลุมกว่า 40 พื้นที่
ทัว่ โลก ที่สาคัญ ได้แก่ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น สิ งคโปร์ มาเลเซี ย อินโดนีเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม เมียน
มา ฝรั่งเศส สหรัฐฯ สเปน บราซิ ล รวมถึงไทย โดยมีผนู ้ บั ถือเจ้าแม่มาจู่กว่า 300 ล้านคนทัว่ โลก เพื่อกราบไหว้
และขอพร นมัสกำรองค์ เจ้ ำแม่ ทบั ทิม สมควรแก่เวลานาท่านสู่ ท่าเรื อเดินทางกลับเมืองผูเ่ ถียน
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหาร....นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเถำ ระหว่างเส้นทางให้ท่านได้
ชมวิวทิวทัศน์ของสองทาง
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร...

เทีย่ ง
ค่ำ

นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั (พักที่ซัวเถำ)  SHANTOU HAPPY HOTEL ระดับ 4 ดำว หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีส่ ี่

ซัวเถำ – เฮียงบูซัว (เจ้ ำพ่อเสื อ) – ไต่ ฮงกง (ปอเต๊ กตึ๊ง)

เช้ ำ

 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ทีพ่ กั หลังอำหำร....
จากนั้นนาท่านสู่ เฮี่ ยงบู๋ ซัว ตั้งอยู่ที่อาเภอลู่ เฟิ ง สร้ างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มี การบูรณะซ่ อมแซมมากมาย จน
กลายเป็ นศาลเจ้าของศาสนาเต๋ าที่ใหญ่โต มี ผูค้ นศรัทธามาบู ชาอยู่เสมอ ปั จจุ บนั เฮี่ยงบู๋ ซัวได้ผสมผสานกับ
ศาสนาพุทธให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสื อ ซึ่ งถือเป็ นองค์จริ งที่ทางไทยได้จาลองมาสู่ ศาล
เจ้าพ่อเสื อบริ เวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวติ หนึ่งสาหรับนักธุ รกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการ

เทีย่ ง

สั ก ครั้ งหนึ่ ง ซึ่ งคนส่ ว นใหญ่ ห ลัง จากนมัส การที่ เ ฮี่ ย งบู๋ ซั ว นี้ แล้ว กลับ มาก็ จ ะท าการค้า ขึ้ น ประสบแต่
ความสาเร็ จในชี วิต ทุกๆปี จะมีผูท้ ี่มาบนบานและแก้บน เดิ นทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุ ก
สารทิศ ภายในวัดมีท้ งั เทวรู ปเจ้าแห่ งภาคเหนื อ ซึ่ งเป็ นเทวรู ปที่รักษาดู แลเรื่ องน้ า ประดิ ษฐานปิ ดทองอยู่ใน
ศาลเจ้าพร้ อมกันนั้นก็ยงั มี พระพุทธรู ปประดิ ษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็ นสถานที่ สักการะบู ชาของคนซัวเถา
อย่างกว้างขวาง และเป็ นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร
นาท่านสู่ ไต่ ฮงกง (ปอเต๊ กตึ๊ง) นมัสการไต่ฮงกงอันเป็ นที่นบั ถือของชาวจีนในเรื่ องความเมตตากรุ ณาของท่าน
ปั จจุบนั สุ สานแห่ งนี้ ได้รับการบูรณะซ่ อมแซมจากการร่ วมบริ จาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงาม
สถานที่ท่องเที่ยวแห่ งนี้ เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิ งจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิ งจู่ซือ

ค่ำ

เป็ นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อาเภอเวินโจว มณฑลเจ๋ อเจียง สอบได้จิ่นสื้ อเป็ นข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่แต่เห็นการ
ปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็ นพระธุ ดงค์มาถึงหมู่บา้ นเหอผิงหลี่มณฑลกวางตุง้ ได้สร้างวัดสร้าง
โรงเรี ยนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่
เหอ ผิงหลี่ และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็ นการราลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผูน้ ้ ี
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร....
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั (พักที่ซัวเถำ)  SHANTOU HAPPY HOTEL ระดับ 4 ดำว หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

13.55 น.
15.50 น.

ซัวเถำ - สุ สำนสมเด็จพระเจ้ ำตำกสิ น - กรุ งเทพ ฯ
 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ทีพ่ ัก หลังอำหำร...นาท่านเดินทางสู่ ...สุ สำนสมเด็จพระเจ้ ำตำกสิ นมหำรำช ที่ต้ งั ของ
สุ สานนี้มีแม่น้ าและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็ นเขื่อนและหมู่บา้ น ตัวสุ สานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทา
แบบฮวงซุ ย้ มีป้ายหิ นแกรนิตสี ชมพูสลักตัวอักษรจีนสี ทองแปลความได้วา่ “ สุ สานฉลองพระองค์และพระ
มาลาของพระเจ้าตากสิ นแห่งกรุ งสยาม ” สร้างขึ้นในปี ที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่
เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสิ นสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริ พารเชื้ อ
สายจีนได้นาฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็ นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็ นชุดจีน กลับมามอบให้
พระญาติที่หมู่บา้ นหัวฝู่ นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุ สานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพ โดยสำยกำรบินแอร์ เอเชี ย เที่ยวบิน FD851 (บริกำรอำหำรบนเครื่ อง)
ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตรำค่ำบริกำร *** รำคำพิเศษไม่ แจกกระเป๋ำ ***
กำหนดกำรเดินทำง
ผู้ใหญ่ เด็กตำ่ กว่ำ 18 ปี พักเดีย่ ว
08-12 // 10-14 // 15-19 ม.ค.63
12-16 // 19-23 // 20-24 // 21-25 ก.พ. // 26 ก.พ.-01 มี.ค.63
04-08 // 11-15 // 18-22 // 19-23 มี.ค.63
19,888.5,000.25-29 // 26-30 // 27-31 มี.ค.63
22-26 เม.ย.63
06-10 // 13-17 // 20-24 // 27-31 พ.ค.63
10-14 , 12-16 เม.ย.63
22,888.6,000.-

@ @ อัตรำนีร้ วม @ @
-

-

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม
ค่าที่พกั
ค่าน้ าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
ค่าน้ ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
@ @ อัตรำนีไ้ ม่ รวม @ @
ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริ การ
ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
ค่ ำวีซ่ำเดี่ยว 1,650 บำท (เก็บเอกสำรตัวจริง ยื่นทีส่ ถำนทูตจีน ประเทศไทย แบบ 4 วันทำกำร)
(ค่ ำวีซ่ำเดี่ยว แบบด่ วน 2 วันทำกำร เพิม่ 1,200 บำท / ท่ำน)
ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ 1,500 บำท ตลอดกำรเดินทำง
ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ตำมควำมพึงพอใจ ในกำรให้ บริกำร

@ @ เงื่อนไขกำรให้ บริกำร @ @

มัดจำท่ ำนละ 5,000 บำท ภำยใน 3 วันหลังกำรแจ้ งจอง // ส่ วนที่เหลือชำระก่อนเดินทำง 20 วัน
* เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
* เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดิ นทางพร้ อมคณะถื อว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
@ @ กำรยกเลิก @ @
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บค่าเสี ยหาย ท่านละ 5,000 บาท

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสี ยหายเต็มจานวน
เงื่อนไขในกำรให้ บริกำร เพิม่ เติมสำหรับสำยกำรบินแอร์ เอเซี ย
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้อง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกาหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
@ @ หมำยเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรี ย ปากี สถาน ศรี ลงั กาและ
เวียดนามที่ถือหนังสื อเดินทางธรรมดาและหนังสื อเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดิ นทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุ ลจีน กรมการกงสุ ลที่ประจาในต่างประเทศหรื อสานักงานเจ้าหน้าที่กระทรวง
การต่าง ประเทศที่ประจา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยืน่ วีซ่า 1,200 บาท

บริษทั ฯ มีประกันอุบัตเิ หตุทุกทีน่ ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท

****โปรแกรมกำรเดินทำงสำมำรถสลับปรับเปลีย่ นได้ ***
ทั้งนีย้ ดึ ถือผลประโยชน์ ของลูกค้ ำเป็ นสิ่ งสำคัญที่สุด
@@ เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีน 4 วันทำกำร ยื่นทีส่ ถำนููตจีนทีเ่ มืองไทย @@
1. หนังสื อเดินทางตัวจริ ง ที่มีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ ตามข้อกาหนดของสถานฑูต (รู ปถ่ายสี พ้ืนหลังสี ขาว, เปิ ดหน้าผาก ,
เปิ ดใบหู , ไม่สวมใส่เครื่ องประดับ, ไม่ใส่เสื้ อสี ขาวถ่ายรู ป , ไม่สวมแว่นตา)
3. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลตามจริ ง (สาคัญมาก)

กรุณากรอกข้อมูลสว่ นต ัว
ตามความเป็นจริง !!!
ื่ - นามสกุล......................................................................................................
ชอ
เบอร์มอ
ื ถือ...........................................................................................................
ทีอ
่ ยูป
่ จ
ั จุบ ัน..........................................................................................................
ี ........................................อาชพ
ี ก่อนเกษียณ...............................................
อาชพ
ั ..............................................
ื่ ทีท
ชอ
่ างาน....................................... เบอร์โทรศพท์
ทีอ
่ ยูท
่ ท
ี่ างาน........................................................................................................
ึ ษา.....................................................................................................
ระด ับการศก
สถานะ

......................โสด

......................สมรส

ื่ -นามสกุลคูส
(ชอ
่ มรส).......................................เบอร์โทรคูส
่ มรส.............................
ื่ ผูต
ชอ
้ ด
ิ ต่อกรณีฉุกเฉิน..........................................................................................

***กรอกเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอ ังกฤษก็ได้คะ่ ***

