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ก ำหนดกำรเดินทำง   12-16 เมษำยน 2566    ( 5 วนั 4 คืน ) 
 

วนัแรก    สนำมบินดอนเมือง– ซัวเถำ  

14.30 น.  คณะพร้อมกัน ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 เคำน์เตอร์ ....  สำยกำรบินสปริงแอร์ไลน์  
พบเจ้ำหน้ำที่บริษัทคอยให้กำรต้อนรับ 

16.45 น.  เดินทำงสู่ซัวเถำ โดยสำยกำรบินสปริงแอร์ เท่ียวบินท่ี 9C6194 (ไม่มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
20.50 น. เดินทาง เมืองซัวเถำ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถ่ินก าเนิดชาวแตจ๋ิ้วท่ีมีอาศยัอยูท่ ัว่โลก ซวั

เถา เป็นหน่ึงในจงัหวดัของจีนท่ีตั้งอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีพื้นท่ี 234 ตารางกิโลเมตร จงัหวดัซวัเถา ตั้งอยูท่างทิศะ
วนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุง้ ซวัเถาเป็นหน่ึงในถ่ินฐานของจีนแตจ๋ิ้ว ท่ีพูดภาษาแตจ๋ิ้ว ซ่ึงเป็นภาษาท่ีแยก
ยอ่ยมาจากภาษาหมินใต ้(ฮกเก้ียนใต)้ เมืองซวัเถาในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเลก็ ๆ ต่อมาถูกยกระดบั
ฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษท่ี 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซวั
เถาเป็นบา้นเกิดของชาวจีนโพน้ทะเลท่ีอพยพไปตั้งถ่ินฐานยงั ประเทศต่าง ๆ กวา่ 30 ประเทศทัว่โลก ปัจจุบนั
ลูกหลานชาวจีนโพน้ทะเลเป็นก าลงัส าคญัในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของเมืองซวัเถาพฒันา  
หลงัผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั 
(พกัที่ซัวเถำ)   โรงแรม Golden Gulf Hotel ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วันทีส่อง ซัวเถำ-เฮียงบูซัว (เจ้ำพ่อเสือ)-ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)-ถนนคนเดินเมืองซัวเถำ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ท่ีพัก หลงัอาหารน าท่านสู่ เฮ่ียงบู๋ซัว ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศ์ซ่ง มีการ
บูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าท่ีใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยูเ่สมอ ปัจจุบนัเฮ่ียงบู๋
ซวัไดผ้สมผสานกบัศาสนาพุทธใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ให้ท่านไดน้มสัการเจา้พ่อเสือ ซ่ึงถือเป็นองคจ์ริงท่ีทางไทยไดจ้ าลองมาสู่ศาลเจา้พ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีน

แตจ๋ิ้วถือวา่ในชีวิตหน่ึงส าหรับนกัธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมานมสัการสักคร้ังหน่ึง ซ่ึงคนส่วนใหญ่หลงัจากนมสัการ
ท่ีเฮ่ียงบู๋ซัวน้ีแลว้ กลบัมาก็จะท าการคา้ขึ้นประสบแต่ความส าเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผูท่ี้มาบนบานและแกบ้น 
เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวดัมีทั้งเทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ ซ่ึงเป็นเทวรูปท่ี
รักษาดูแลเร่ืองน ้ า ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจา้พร้อมกนันั้นก็ยงัมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า 
เป็นสถานท่ีสักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกวา้งขวาง และเป็นสถานท่ีท่ีชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนใน
ประเทศไทยจะนบัถือกนัมาก 

เท่ียง           บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านสู่ ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นท่ีนับ
ถือของชาวจีนในเร่ืองความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบนัสุสานแห่ง
น้ีได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมี
ความใหญ่โตและสวยงามสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีเกิดจากหลวง
พ่อตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศซ่์ง ตามจดบนัทึกของโบราณคดี ตา้เฟิงจู่
ซือเป็นคนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดท่ีอ าเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบ
ไดจ่ิ้นส้ือเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่แต่เห็นการปกครองและขา้ราชการ
ไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหล่ีมณฑล
กวางตุง้ ไดส้ร้างวดัสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภยั
ไขเ้จ็บให้แก่ชาวบา้นตลอดมา หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ท่ี
เหอ ผิงหล่ี และสร้างศาลเจา้ไวเ้พื่อเป็นการร าลึกถึงบุญคุณและความ
ดีขององค์ไต่ฮงกงผูน้ี้ ให้ท่าน ช้อปป้ิงถนนคนเดินเมืองซัวเถำ มี
สินคา้ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ราคาถูก ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอำหำรน ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั  
(พกัที่ซัวเถำ)   โรงแรม Golden Gulf Hotel ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วันที่สำม ซัวเถำ-เมืองแต้จิ๋ว-สะพำนเซียงจ่ือ-ศำลเจ้ำมังกรเขียว-วัดไคหยวน-ซัวเถำ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ท่ีพัก หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว เป็นเมืองโบราณ เป็นต้นก าเนิดของ 



“วฒันธรรมจีนโพน้ทะเล” แห่งส าคญัอีกแห่ง ท่ีตอ้นรับการกลบับา้นของชาวจีนทัว่โลกดว้ยตึกรามบา้นช่องแบบ
โบราณท่ีบางแห่งมีประวติันับพนัปีอย่างไม่เปล่ียนแปลง จากนั้นน าท่านชม สะพำนเซียงจ่ือ หรือสะพำนวัวคู่  
เป็นสะพานโบราณขา้มแม่น ้ าหานเจียง มีช่ืออีกช่ือหน่ึงว่า สะพานกว่างจ้ี ตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออกของตวัเมือง
แตจ๋ิ้ว เร่ิมสร้างในสมยัราชวงศ์ซ่ง โดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซ่ึง
เป้นช่วงท่ีกวา้งท่ีสุด มีความกวา้งประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนท่ีเปิด-ปิดได ้  

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปนมสัการท่ีศาลเจา้แชเล่งเอ๊ียะ หรือ ศำลเจ้ำ
มังกรเขียว สร้างขึ้น เพื่อร าลึกถึง เแชเล่งเอ๊ียะ ขุนนางผูดู้แลเมืองแตจ๋ิ้ว สมยรัาชวงศหยวนเม่ือพนัปีก่อน เป็นยคุ ท่ี
คนจีนยากไร้อยากหนี ออกไปสร้างชีวิตใหม่ในต่างแดน แต่คนท่ีจะลงเรือส าเภาออกนอกประเทศ ตอ้งเป็นขนุนาง
พ่อคา้และเศรษฐี   คนจนจึงใชว้ิธีลกัลอบหนี ซ่ึงมีโทษหนักถึงประหารชีวิต แชเล่งเอ๊ียะจึงปล่อยให้คนแตจ๋ิ้วลง
เรือส าเภาหนีไปใชชี้วิตในเมืองใหม่แลว้ยงัมีจีนแคะ ฮกเก้ียน ไหหล า หนีมาลงเรือดว้ยไปใชชี้วิตในเวียดนาม ไทย 
มาเลเซียอินโดนีเซีย ฟิลิปปิ นส์ และอเมริกา เม่ือชาวจีนโพน้ทะเล (หัวเฉียว) มีชีวิตดีขึ้น จึงกลบัมาสร้างศาลเจ้า
แชเล่งเอ๊ียะเพื่อระลึกถึง พระคุณของแชเล่งเอ๊ียะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านสู่ วัดไคหยวน ตั้ งอยู่ใจกลางเมืองแต้จ๋ิว เป็นวดัพุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึ้นในสมัย
จกัรพรรด์ิองคท่ี์ 7 แห่งราชวงศถ์งั ซ่ึงมีนามรัชสมยัว่า “คายหยวน” ตรงกบัปี ค.ศ. 738 ภายในวดัยงัมีวตัถุโบราณ
มากมายท่ีสร้างขึ้นต่างยคุต่างสมยักนั จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองซัวเถำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอำหำรน ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั  
 (พกัท่ีซัวเถำ)   โรงแรม Golden Gulf Hotel ระดับ 5ดำว หรือเทียบเท่ำ 



วันที่ส่ี อสิระเยี่ยมญำติ   (ไม่มีรถรับ-ส่ง) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ท่ีพกั  
 อสิระเยี่ยมญำติตำมอธัยำศัย (อสิระอำหำรกลำงวันและอำหำรเย็น) 
 (พกัท่ีซัวเถำ)   โรงแรม Golden Gulf Hotel ระดับ 5ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วันทีห้่ำ ซัวเถำ-ไฮตังม่ำ (เจ้ำแม่ทับทิม)-สนำมบินดอนเมือง  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ท่ีพัก หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เกำะ
มำสือ ตั้งอยูบ่ริเวณปากอ่าวซวัเถา เป็นท่ีประดิษฐานของเจา้แม่ทบัทิม 
น าท่านสักการะ ไฮตังม่ำ หรือ ศำลเจ้ำแม่ทับทิม ซ่ึงเป็นเทวนารีท าให้
คล่ืนลมสงบ และชาวจีนเช่ือกนัวา่หากตอ้งการใหชี้วิตราบร่ืนก็ใหม้าขอ
พร ณ ศาลเจา้แม่ทบัทิบแห่งน้ี ซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์คุม้ครองชาวจีนแตจ๋ิ้ว
ท่ีอาศยัอยูติ่ดทะเล และมีชีวิตอยูก่บัทะเล  
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน  

13.30 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินสปริงแอร์ไลน์  
เท่ียวบิน 9C6193 (ไม่มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 

15.40 น. ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  โดยสวัสดิภำพ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัรำค่ำบริกำร   *** รำคำพเิศษไม่แจกกระเป๋ำ *** 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ เด็กต ่ำกว่ำ 18 ปี  พกัเดี่ยว 

12-16 เม.ย.66 31,999.- 3,900.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ @ อตัรำนีร้วม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั     
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ  
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม          
- ค่าท่ีพกั    
- ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    
- ค่าน ้ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   
- ค่ำวีซ่ำกรุ๊ป 

 
 
 



@ @ อตัรำนีไ้ม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น  ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์  
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ   
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  
- ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 1,500 บำท ตลอดกำรเดินทำง 
- ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมควำมพงึพอใจ ในกำรให้บริกำร  

 
@ @ เง่ือนไขกำรให้บริกำร @ @ 

มัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท ภำยใน 1 วันหลงักำรแจ้งจอง // ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนเดินทำง 30 วัน  
* เน่ืองจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินต้องเดินทำงตำมวันท่ี ท่ีระบุบนหน้ำตั๋วเท่ำน้ัน จึงไม่สำมำรถยกเลิกได้ 

หรือเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำงใดๆ ท้ังส้ิน ถ้ำกรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืน
เงิน ท้ังหมดหรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

เง่ือนไขในกำรให้บริกำร เพิม่เติมส ำหรับสำยกำรบิน 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ทนัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสาย
การบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้  

@ @ หมำยเหต ุ@ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ี
จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  
 

บริษัทฯ มีประกนัอุบัติเหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท 

****โปรแกรมกำรเดินทำงสำมำรถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 
ทั้งนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส่ิงส ำคญัที่สุด 



@@ เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ป@@ 
1. ถ่ายรูปหรือสแกนหนา้พาสปอร์ตแบบ 2 หนา้เตม็  
2. ไฟลรู์ปถ่าย ตามขอ้ก าหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพื้นหลงัสีขาว,  เปิดหนา้ผาก , 
 เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เคร่ืองประดบั, ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแวน่ตา)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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