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นมัสการเจ้าพ่อเสือ “เฮียงบูซัว” เสริมโชคลาภ บารมี  
ให้ธุรกจิการค้าขายเจริญรุ่งเรือง 

 
 

  ก ำหนดกำรเดินทำง                                     ปีใหม่   2018          
วนัแรก       กรุงเทพฯ - ซัวเถำ  

12.00 น. พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4   เคาน์เตอร์สายการบินจีน CHINA 
SOUTHERN AIRLINES  เคาน์เตอร์  U  ประตู  9   โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ากทางห้าง ฯ คอยอ านวยความ
สะดวกเร่ืองเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน     

14.40 น. เหินฟ้า สู่ ซัวเถา เทีย่วบินที ่ CZ 8356  (ใช้เวลาบิน 3 ช่ัวโมง)  

18.30 น. ถึงสนามบินกิก๊เอีย้“ เมืองเจ๋ียหยงั”  เดินทาง สู่ เมืองซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุ้ง 
 ถิ่น ก าเนิดชาวแต้จ๋ิวทีม่ีอาศัยอยู่ทัว่โลก ซัวเถา เป็นหน่ึงในจังหวดัของจีน มีพืน้ที ่234 ตารางกโิลเมตร 
 ตั้งอยู่ทางทศิตะวนัออกฉียงเหนือ ของมณฑลกวางตุ้ง เป็นหน่ึงในถิ่นฐานของจีนแต้จ๋ิวทีพู่ดภาษาแต้จ๋ิว 

ซ่ึงเป็นภาษาทีแ่ยกย่อยมาจากภาษาฮกเกีย้น เมืองซัวเถาในอดีตเป็นหมู่บ้านชาวประมงเลก็ๆ ต่อมาถูก
ยกระดับฐานะขึน้เป็นเมืองท่านานาชาติ ซัวเถาเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลทีอ่พยพไปตั้งถิ่นฐาน
ยงัประเทศต่างๆกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลเป็นก าลงัส าคัญในการ 
ผลกัดันให้เศรษฐกจิของเมืองซัวเถาพฒันา หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง 

ค ่า อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหาร น าท่านเดินทาง สู่ทีพ่กั  GOLDEN  GULF  HOTEL (กมิไห่อวง)   

วนัทีส่อง  เฮียงบู่ซัว “ เจ้ำพ่อเสือ “  เทพเจ้ำไต่ฮงกง-ศำลเจ้ำแปะฮวยเจียม- ผ่ำนชมเขตเก่ำซัวเถำ 

เช้ำ  อำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม หลังอำหำรเช้ำ 
  หลงัอำหำรน ำท่ำนสู่ “เฮียงบูซัว” อ าเภอ เหลก็ฮง นมัสการตั่วเล่าเอีย๊ ซ่ึงได้รับความ เคำรพและศรัทธำ 



                            
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกชำวจีนในเมืองไทยเป็นอย่ำงมำก เป็นองค์จริงที่สมาคมแต้จ๋ิวมีวซ่ีาจีนทางไทย ได้จ ำลองมำทีศ่ำล 
                           เจ้ำพ่อเสือบริเวณเสำชิงช้ำซ่ึงชำวจีนแต้จ๋ิวถือว่ำคร้ังหน่ึงในชีวติ ส ำหรับ นักธุรกจิแล้วต้องมำนมัสกำร  
                           เพ่ือเกดิควำมเจริญในด้ำนกำรค้ำ         

เทีย่ง                   อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย                    เดินทางสู่ “ศาลเจ้าไต่ฮงกง ศาลเจ้าแห่งนีเ้ป็นเน้ือนาบุญ “ ของมูลนิธิปอเต็กตึง้ต้นก าเนิดที่นับถือของ 
                          ชาวจีนในเร่ืองความเมตตากรุณาของท่านในอดีตปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการ 

ร่วมใจกนับริจาคของชาวจีนและชาวไทยจนมีความยิง่ใหญ่ สวยงาม เดินทางสู่ “ศาลเจ้าแปะฮวยเจียม”  
ซ่ึงด้านในศาลเจ้าจะมีองค์เจ้าแม่กวนอมิ ให้ ท่านได้สักการะ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ซัวเถาโดยผ่าน 
ชมเมืองเก่าซัวเถา ให้ท่านได้ร าลกึถึงบ้านเก่าในอดีตทีเ่ป็นแบบอย่างอยู่ใน เมืองไทยในปัจจุบันนีเ้ป็น 
ตึกแถวเก่า ซ่ึงยงัมีคนอาศัยอยู่  

ค ่า                      อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
                           หลงัอาหาร น าท่าน สู่ทีพ่กั  GOLDEN  GULF  HOTEL (กมิไห่อวง)   

วนัทีส่ำม   เกำะมำสือ (เจ้ำแม่ทบัทมิ)-วดัไคง้วน – แชเล่งเอีย้ง (ศำลเจ้ำปู่มังกรเขียว) สุสำนพระเจ้ำตำกสินมหำรำช 

เช้ำ   อำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม 
หลงัอำหำรเดินทำง สู่ “เกาะมาสือ”ซ่ึงเป็นเกาะทีม่ีทวิทัศน์สวยงามเป็นเกาะศักดิ์สิทธ์ิทีช่าวจีนทั้งใน 
และต่างประเทศให้ความนับถือเกาะมาสือเป็นเกาะขนาดเลก็ มีเน้ือที ่0.90 ตารางกโิลเมตร ตั้งอยู่บริเวณ 
ปากอ่าวซัวเถา ให้ท่านขอพรจาก “ ไฮตังม่า ” เจ้าแม่ทบัทิม  ซ่ึงเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคุ้มครองชาวจีนแต้จ๋ิวที่
อยู่ติดทะเล และมีวถิีชีวติอยู่กบัทะเล ซ่ึงเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคุ้มครองชาวจีนแต้จ๋ิว ทีอ่ยู่ติดทะเลและมีวถิี
ชีวติอยู่กบัทะเล  จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองแต้จ๋ิว” 
 



 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  อำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำน “ผ่ำนชมสะพำนเซียงจือ” (สะพำนววัคู่) เป็นสะพำนโบรำณข้ำมแม่น ำ้หำนเจียงมีช่ืออกีช่ือว่ำ 

“สะพำนกว่ำงจี”้ ตั้งอยู่ทำงด้ำนตะวนัออกของตัวเมืองแต้จ๋ิว โดยใช้เวลำสร้ำงยำวนำนถึง 57 ปี มีควำม
ยำว 515 เมตร ช่วงกลำงสะพำนซ่ึงเป็นช่วงทีก่ว้ำงทีสุ่ด มีควำมกว้ำงประมำณ 100 เมตร เป็นสะพำน
แห่งแรกของเมืองจีนทีเ่ปิด – ปิด ได้ น ำท่ำน นมัสกำรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิทั้งชมต ำหนักเจ้ำแม่กวนอมิ
พนัมือและเจ้ำแม่กวนอมิปำงต่ำง ๆ ที ่“วดัไคง้วน” เป็นวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมืองแต้จ๋ิวสร้ำงขึน้ในสมัย
รำชวงศ์ถังรำว ค.ศ. 738 ประตูใหญ่ทีค่นเข้ำออกมีท้ำวจตุโลกบำลอยู่ด้ำนซ้ำย ขวำ ข้ำงละ 2 องค์ ตรง
กลำงเป็นรูป พระศรีอำรีย์เมตไตย ภำยในมีพระปฏิมำประธำน 3 องค์ตรงกลำงเป็นศำกยมุนี ข้ำงซ้ำย
เป็นพระไภษ์ไชยคุรุ ด้ำนขวำเป็นพระอมิตำภะ ริมผนังสองด้ำนเป็นพระอรหันต์ข้ำงละ 9 องค์ รวมเป็น 
18 องค์ ทีเ่รียกว่ำ “จับโป้ยหล่อฮ่ัน” ตรงกลำงเป็นเจ้ำแม่กวนอมิเหยยีบบนปลำหลฮ้ืีอ เรียกว่ำ “กวนอมิ
ทะเลใต้”ประติมำกรรมทั้งหมดนีส้ร้ำงขึน้ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

จำกน้ันน ำท่ำนนมัสกำรที ่“ศำลเจ้ำแชเล่งเอีย้ง” หรือ “ศำลเจ้ำมังกรเขียว” สร้ำงขึน้เพ่ือร ำลกึถึงแชเล่ง
เอีย้ง ขุนนำงผู้ดูแลเมืองแต้จ๋ิว สมัยรำชวงศ์หยวนเม่ือพนัปีก่อน เป็นยุคทีค่นจีนยำกไร้อยำกหนี ออกไป
สร้ำงชีวติใหม่ในต่ำงแดน แต่คนท่ีจะลงเรือส ำเภำออกนอกประเทศ ตอ้งเป็นขนุนำงพ่อคำ้และเศรษฐีคน
จนจึงใชว้ธีิลกัลอบหนี ซ่ึงมีโทษหนกัถึงประหำรชีวิต แชเล่งเอ๊ียะจึงปล่อยใหค้นแตจ๋ิ้วลงเรือส ำเภำหนี
ไปใชชี้วติในเมืองใหม่แลว้ยงัมีจีนแคะ ฮกเก้ียน ไหหล ำ หนีมำลงเรือดว้ยไปใชชี้วติในเวยีดนำม ไทย 



มำเลเซียอินโดนีเซีย ฟิลิปปิ นส์ และอเมริกำ เม่ือชำวจีนโพน้ทะเล (หวัเฉียว) มีชีวติดีข้ึน จึงกลบัมำ
สร้ำงศำลเจำ้แชเล่งเอ๊ียะเพื่อระลึกถึง พระคุณของแชเล่งเอ๊ียะ น ำท่ำนเดินทำง สู่ “สุสำนสมเด็จพระเจ้ำ
ตำกสินมหำรำช” ท่ีตั้งของสุสานน้ีมีแม่น ้าและคลองลอ้มรอบ ดา้นหลงัเป็นเข่ือนและหมู่บา้น ตวัสุสาน
เหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ไดท้  าแบบ ฮวงซุย้ มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลกัตวัอกัษรจีนสีทองแปลความ
ไดว้า่ “ สุสานฉลองพระองคแ์ละพระมาลาของพระเจา้ตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างข้ึนในปีท่ี 47 แห่ง
รัชสมยัเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เม่ือฤดูใบไมร่้วง ค.ศ. 1985 มีประวติัเล่าวา่หลงัจากสมเด็จ
พระเจา้ตากสินสวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบริพารเช้ือสายจีนไดน้ าฉลองพระองคแ์ละพระมาลามา 2 ชุด ชุด
หน่ึงเป็นชุดไทย อีกชุดหน่ึงเป็นชุดจีน กลบัมามอบให ้พระญาติท่ีหมู่บา้นหวัฝู่ น้ี พวกพระญาติจึงสร้าง
สุสานบรรจุส่ิงของเหล่าน้ีไวส้ักการะ 

ค ่ำ  อำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  หลงัอำหำร น ำท่ำนสู่ทีพ่กั  GOLDEN  GULF  HOTEL (กมิไห่อวง)    

วนัทีส่ี่              ซัวเถำ  -  เยีย่มญำติ 

 07.00 น. อำหำรเช้ำในโรงแรม   
  อสิระเยีย่มญำติตำมอธัยำศัย 
เทีย่ง  อำหำรกลำงวนั อสิระตำมอธัยำศัย   
18.30 น. อำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

หลงัอำหำร น ำท่ำน สู่ทีพ่กั  GOLDEN  GULF  HOTEL (กมิไห่อวง) 

วนัที่ห้ำ               ซัวเถำ -กรุงเทพฯ          

เช้ำ  อำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม 
จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

11.10 น.  ออกเดินทำงโดยสำยกำรบิน ไชน่ำเซำท์เทรินส์ เทีย่วบินที่ CZ 8355 สู่กรุงเทพฯ 
13.10 น. ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพทุกๆท่ำน                      

 
 

หมำยเหตุ ...สัมภำระทีโ่หลดใต้ท้องเคร่ือง ทั้งไปและกลบั ได้เพยีงท่ำนละ 1 ช้ิน ช้ินละไม่เกนิ 23 กโิล 
           หำกเกนิ สำยกำรบินจะเรียกเกบ็จำกท่ำนในรำคำทีสู่งมำก 
 
 



อตัรำค่ำบริกำร          ช่วงปีใหม่ 2018      จ ำนวนผู้เดินทำง  15   ท่ำนขึน้ไป    
                              ผู้ใหญ่รำคำ ท่ำนละ        28,900            บำท     
        พกัห้องเดี่ยว                    4,500            บำท 
 

เอกสำรประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำจีน   
 ส ำหรับพำสปอร์ตไทย 
1.    หนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต) เล่มจริง มีอำยุเหลือใช้ไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน    
2.    รูปถ่ำยสี ขนำด  2 นิว้ ท่ำนละ 2 รูป  (ไม่รับรูปถ่ำยข้ำรำชกำร) (ฉำกหลงัสีขำว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัรำนีร้วม 
   ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นทศันาจร ( Economy class )          ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
   ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ( พกั 2 ท่านต่อห้อง )           ค่าธรรมเนียมสนามบิน  คา่บริการ และค่าวซ่ีา 
    ค่าพาหนะบริการน าเท่ียว และค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีรายการระบุ     
   ค่าสมัภาระเดินทาง น ้าหนกัไม่เกินท่านละ 20  กก.                 
    ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินประกนัไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ( ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์) 



อตัรำนีไ้ม่รวม 
   ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารส าหรับผูถื้อหนงัสือส าคญัต่างดา้ว      
   ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
    ค่าพาหนะ รายการท่องเท่ียว และ อาหาร พิเศษท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

   ค่ำภำษมูีลค่ำเพิม่ 7%   (กรณีต้องกำรใบก ำกบัภำษี)    และค่ำภำษบีริกำรหัก ณ ที่จ่ำย 3  % 
   ค่ำทิปเดก็ยกกระเป๋ำเข้ำห้องพกั 

***กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่ำนละ 100 หยวน / คน ตลอดกำรเดินทำง*** 
***ส่วนของหัวหน้ำทัวร์ทีดูแลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร*** 

กำรช ำระเงิน   ส ำหรับกำรส ำรองโปรแกรมท่องเทีย่ว 
ทางห้างฯขอรับเงินมัดจ าท่านละ   10,000 บาท ณ วันจองและช าระส่วนที่เหลือทัง้หมด ก่อนเดนิทางอย่าง

น้อย 7 วัน การยกเลิกทวัร์  

    กรณยีกเลกิก่อนวนัเดินทำง ภำยใน 30 วนัท ำกำร     ทางหา้งฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมดไม่วา่กรณี  
       ใดๆทั้งส้ิน 
    กรณียกเลกิก่อนวนัเดินทำง ภำยใน 14 วนัท ำกำร       ทางหา้งฯขอหกัเงิน   50% ของราคาทวัร์ 

    กรณียกเลกิกำรเดินทำงกะทนัหัน   (อย่ำงน้อย 6  วันท ำกำร )   ทางหา้งฯของสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด  
        ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
      หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวิซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งช าระเงินค่ามดัจ าท่ีนัง่สายการบิน   5,000 บาท   
        และค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑูตนั้น ๆ เรียกเกบ็ 
หมำยเหตุ 

 บริษทั ๆ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั ๆ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย การถูกท าร้ายความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุ
ต่าง ๆ  

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวส้ินสุดลง ทางบริษทั ๆ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 บริษทั ๆ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มอออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทั  ๆ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั องคก์ารท่องเท่ียว, 
สภาวะทางการเมือง, สภาพอากาศ โดยทั้งน้ีจะ 


