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วนัแรก        สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา – เมืองแต้จ๋ิว – สะพานเซียงจ่ือ – วดัไคหยวน – ซัวเถา 

07.00 น.  คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ 1-2  สายการบิน แอร์เอเชีย  
พบเจ้าหน้าทีบ่ริษัทคอยให้การต้อนรับ 

09.00 น.  เดินทางสู่ซัวเถา โดยเทีย่วบินที ่FD850 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
13.10 น. เดินทาง เมืองซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถ่ินกาํเนิดชาวแตจ๋ิ้วท่ีมีอาศยัอยูท่ ัว่โลก ซวั

เถา เป็นหน่ึงในจงัหวดัของจีนท่ีตั้งอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีพื้นท่ี 234 ตารางกิโลเมตร จงัหวดัซวัเถา ตั้งอยูท่าง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ของมณฑลกวางตุง้ ซวัเถาเป็นหน่ึงในถ่ินฐานของจีนแตจ๋ิ้ว ท่ีพดูภาษาแตจ๋ิ้ว ซ่ึงเป็น
ภาษาท่ีแยกยอ่ยมาจากภาษาหมินใต ้(ฮกเก้ียนใต)้  เมืองซวัเถา ในอดีตเป็น
เพียงหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมาถูกยกระดบัฐานะข้ึนเป็นเมืองท่า
นานาชาติในศตวรรษท่ี 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจีน ซวัเถาเป็นบา้นเกิดของชาวจีนโพน้ทะเลท่ีอพยพไปตั้งถ่ิน
ฐานยงั ประเทศต่าง ๆ กวา่ 30 ประเทศทัว่โลก ปัจจุบนัลูกหลานชาวจีน
โพน้ทะเลเป็นกาํลงัสาํคญัในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของเมืองซวัเถาพฒันา  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
แล้ว นาํท่านเดินทางสู่  เมืองแต้จ๋ิว เป็นเมืองโบราณ เป็นตน้กาํเนิดของ “วฒันธรรมจีนโพน้ทะเล” แห่งสาํคญั
อีกแห่ง ท่ีตอ้นรับการกลบับา้นของชาวจีนทัว่โลกดว้ยตึกรามบา้นช่องแบบ
โบราณท่ีบางแห่งมีประวติันบัพนัปีอยา่งไม่เปล่ียนแปลง  จากนั้นนาํท่าน
ชม  สะพานเซียงจ่ือ หรือสะพานววัคู่  เป็นสะพานโบราณขา้มแม่นํ้าหาน
เจียง มีช่ืออีกช่ือหน่ึงวา่ สะพานกวา่งจ้ี ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกของตวัเมือง
แตจ๋ิ้ว เร่ิมสร้างในสมยัราชวงศซ่์ง โดยใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มี
ความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซ่ึงเป้นช่วงท่ีกวา้งท่ีสุด มีความกวา้ง
ประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนท่ีเปิด-ปิดได ้นาํท่านสู่ วดัไคหยวน ตั้งอยูใ่จกลางเมือง
แตจ๋ิ้ว เป็นวดัพุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรด์ิองคท่ี์ 7 แห่งราชวงศถ์งั ซ่ึงมีนามรัชสมยัวา่ 
“คายหยวน” ตรงกบัปี ค.ศ. 738 ภายในวดัยงัมีวตัถุโบราณมากมายท่ีสร้างข้ึนต่างยคุต่างสมยักนั จากนั้นนาํ
ท่านเดินทางกลบัสู่เมืองซัวเถา  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร 
             น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั (พกัทีซั่วเถา)   HAPPY  HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่อง        ซัวเถา –  เซ๊ียะเหมิน-วดัหนานผู่โถว -หมู่บ้านจ๋ีเหมย-ช้อปป้ิงถนนคนเดิน-ผู่เทียน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ัก หลงัอาหาร....นาํท่าน
เดินทางสู่เมือง เซ๊ียะเหมิน ไข่มุกแห่งทอ้งทะเล     
สัญลกัษณ์คือ นกกระยางขาว และเป็นศูนยก์ลางของ
การพาณิชยห์น่ึงในหา้เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน อยู่
ตรงขา้มเกาะคีมอย หรือ หมู่เกาะจินเหมินของไตห้วนั
เพียง 2000 เมตรเท่านั้น เซ่ียะเหมินไดรั้บการจดัอนัดบั
ใหเ้ป็นหน่ึงในสิบเมืองน่าอยูข่องประเทศจีนในปัจจุบนั  
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และรัฐบาลจีนไดป้ระกาศใหเ้ซ่ียะเหมินเป็นจุดเร่ิมตน้เส้นทางสายไหมทางทะเลเพื่อเช่ือมโยงการคา้ระหวา่ง
จีนและโลกตะวนัตกในปี ค.ศ.21 

 นาํท่านไปเท่ียวชม วดัหนานผู่โถว วดัพุทธท่ีสร้างข้ึนในช่วงราชวงศถ์งั  และเป็นวดัสาํคญัของเซ่ียเหมิน ตั้งอยู่
เนินเขาอู่เหลาซาน มีพื้นท่ีกวา้งขวาง ภายในวดัประกอบดว้ยวหิารจตุโลกบาล, วหิารพระไตรปิฏก, วหิารใหญ่ 
และเจา้แม่กวนอิมพนัมือพนัตาใหค้นมากราบไหวส้ักการบูชา  
จากนั้นนาํท่านน่ังรถชมความงดงามของถนนเลยีบชายทะเลของเซ่ียะเหมิน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร...นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจ๋ีเหมย บา้นเกิดของเศรษฐีชาว
สิงคโปร์ เฉินเจียเกิง ซ่ึงไดบ้ริจาคเงินทุนมากมายพฒันาถ่ินกาํเนิดและก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลจนถึง
มหาวทิยาลยัเพื่อการศึกษาท่ีดีของเยาวชนจีนรุ่นหลงั นาํท่านชม มหาวทิยาลยัจ๋ีเหม่ย ท่ีใหญ่โตโอ่อ่าชมสุสาน
รูปเต่าซ่ึงเป็นท่ีฝังศพของเฉินเจียเกิงและสวนเอา้หยวน สวนท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกในคุณงามความดีของท่านฯ 
ทั้งน้ี บริเวณโดยรอบ อยูติ่ดชายทะเล และไดรั้บการตกแต่ง อยา่งสวยงาม พาท่าน ช้อปป้ิงถนนคนเดิน ใหท้่าน
ไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึก  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั ณ เมืองผู่เถียน เป็นเมืองท่ีปลูกล้ินจ่ีเยอะ จึง
มีอีกช่ือหน่ึงวา่เมืองล้ินจ่ี เป็นศูนยก์ลางวฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ของภาคกลางมณฑลฮกเก้ียน 

   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั (พกัทีผู่่เถียน)   PUTIAN HOLIDAY INN  HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม ผู่เทยีน-เกาะเหมยโจว-เจ้าแม่ทบัทมิ-ซัวเถา  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ัก หลงัอาหาร...นาํท่านเดินทางสู่
ท่าเรือ โดยสารเรือสู่ เกาะเหมยโจว ตั้งอยู ่ณ เมืองผูเ่ถียน มณฑลฝู
เจ้ียน เป็นบา้นเกิดและตน้กาํเนิดของ “วฒันธรรมเจา้แม่มาจู่” 
(หรือท่ีเรียกขานในนาม “เจา้แม่ทบัทิม” ในประเทศไทย) ปัจจุบนั 
มีการสร้างศาลเจา้แม่มาจู่มากกวา่ 10,000 แห่งในดินแดนโพน้
ทะเลตามแนวเส้นทางสายไหมทางทะเลครอบคลุมกวา่ 40 พื้นท่ี
ทัว่โลก ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ไตห้วนั ฮ่องกง มาเก๊า ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวยีดนาม เมียน
มา ฝร่ังเศส สหรัฐฯ สเปน บราซิล รวมถึงไทย โดยมีผูน้บัถือเจา้แม่มาจู่กวา่ 300 ลา้นคนทัว่โลก เพื่อกราบไหว้
และขอพร นมัสการองค์เจ้าแม่ทบัทมิ สมควรแก่เวลานาํท่านสู่ท่าเรือเดินทางกลบัเมืองผูเ่ถียน 

เทีย่ง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร....นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเถา ระหวา่งเส้นทางใหท้่านได้
ชมววิทิวทศัน์ของสองทาง  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร... 
     น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั (พกัทีซั่วเถา)   HAPPY  HOTEL 4*  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่         ซัวเถา –  เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั หลงัอาหาร....   
 จากนั้นนาํท่านสู่ เฮ่ียงบู๋ซัว ตั้งอยู่ท่ีอาํเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จน

กลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าท่ีใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบนัเฮ่ียงบู๋ซัวได้ผสมผสานกบั 
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ศาสนาพุทธใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั ใหท้่านไดน้มสัการเจา้พ่อเสือ ซ่ึงถือเป็นองคจ์ริงท่ีทางไทยไดจ้าํลองมาสู่ศาล
เจา้พอ่เสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจ๋ิ้วถือวา่ในชีวติหน่ึงสาํหรับนกัธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมานมสัการ 

 สักคร้ังหน่ึง ซ่ึงคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการท่ีเฮ่ียงบู๋ ซัวน้ีแล้ว กลับมาก็จะทําการค้าข้ึนประสบแต่
ความสําเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผูท่ี้มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุก
สารทิศ ภายในวดัมีทั้งเทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ ซ่ึงเป็นเทวรูปท่ีรักษาดูแลเร่ืองนํ้ า ประดิษฐานปิดทองอยู่ใน
ศาลเจา้พร้อมกนันั้นก็ยงัมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานท่ีสักการะบูชาของคนซัวเถา
อยา่งกวา้งขวาง และเป็นสถานท่ีท่ีชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนบัถือกนัมาก 

เทีย่ง             บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร   
 นาํท่านสู่ ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นท่ีนบัถือของชาวจีนในเร่ืองความเมตตากรุณาของท่าน 

ปัจจุบนัสุสานแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงาม
สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีเกิดจากหลวงพ่อตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศซ่์ง ตามจดบนัทึกของโบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือ
เป็นคนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดท่ีอาํเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบไดจ่ิ้นส้ือเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่แต่เห็นการ
ปกครองและขา้ราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงคม์าถึงหมู่บา้นเหอผงิหล่ีมณฑลกวางตุง้ ไดส้ร้างวดัสร้าง
โรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ใหแ้ก่ชาวบา้นตลอดมา หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ท่ี
เหอ ผงิหล่ี และสร้างศาลเจา้ไวเ้พื่อเป็นการรําลึกถึงบุญคุณและความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูน้ี้  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร.... 
     น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั (พกัทีซั่วเถา)   HAPPY  HOTEL 4*  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า         ซัวเถา - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน - กรุงเทพ ฯ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ัก หลงัอาหาร...นาํท่านเดินทางสู่...สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่ีตั้งของ
สุสานน้ีมีแม่นํ้าและคลองลอ้มรอบ ดา้นหลงัเป็นเข่ือนและหมู่บา้น ตวัสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ไดท้าํ
แบบฮวงซุย้ มีป้ายหินแกรนิตสีชมพสูลกัตวัอกัษรจีนสีทองแปลความไดว้า่ “ สุสานฉลองพระองคแ์ละพระ
มาลาของพระเจา้ตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างข้ึนในปีท่ี 47 แห่งรัชสมยัเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่
เม่ือฤดูใบไมร่้วง ค.ศ. 1985 มีประวติัเล่าวา่หลงัจากสมเด็จพระเจา้ตากสินสวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบริพารเช้ือ
สายจีนไดน้าํฉลองพระองคแ์ละพระมาลามา 2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นชุดไทย อีกชุดหน่ึงเป็นชุดจีน กลบัมามอบให ้
พระญาติท่ีหมู่บา้นหวัฝู่ น้ี พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุส่ิงของเหล่าน้ีไวส้ักการะ 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

13.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ  โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบิน FD851 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.50 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยสวสัดิภาพ... 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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อตัราค่าบริการ   *** ราคาพเิศษไม่แจกกระเป๋า *** 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็ต า่กว่า 18 ปี  พกัเดีย่ว 

13-17 // 14-18 // 15-19 // 16-20 // 20-24 ม.ีค.62 
21-25 // 22-26 // 23-27 // 24-28 ม.ีค.62  

27-31 ม.ีค. // 30 มี.ค.-03 เม.ย.62 
03-07 // 04-08 // 05-09 // 06-10 , 19-23 // 20-24 เม.ย.62 

19,900.- 5,000.- 

***12-16 , 13-17 , 14-18 เม.ย.62*** 26,900.- 6,900.- 
 

@ @ อตัรานีร้วม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั     
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ  
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม          
- ค่าท่ีพกั    
- ค่านํ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    
- ค่านํ้ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   
- ค่าวซ่ีาเด่ียว 1,500 บาท  

 
 

@ @ อตัรานีไ้ม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น  ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์  
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ   
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  
- ค่าทิปไกด ์หวัหนา้ทวัร์ และคนขบัรถ 150 หยวน ตลอดการเดินทาง 

 

@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @ 

มัดจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัการแจ้งจอง // ส่วนที่เหลอืช าระก่อนเดนิทาง 20 วนั  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 

@ @ การยกเลกิ @ @ 
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั  เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  เก็บค่าเสียหายเตม็จาํนวน 
 

เงื่อนไขในการให้บริการ เพิม่เติมส าหรับสายการบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสาย
การบินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้  
 
  

@ @ หมายเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ี
จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ  
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและ
เวียดนามท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ  ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
โดยไม่สามารถขอวซ่ีา ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
ตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจาํในต่างประเทศหรือสํานกังานเจา้หน้าท่ีกระทรวง
การต่าง ประเทศท่ีประจาํ ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วซ่ีา 1,200 บาท 
 

 บริษทัฯ มีประกนัอุบัตเิหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

 

****โปรแกรมการเดนิทางสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 
ทั้งนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่ิงส าคญัที่สุด 
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#ทุกทีท่ีท่องเท่ียว ทุกทีท่ีทีนิวส ์

ติดต่อสอบถามและจองทีน่ั่ง  ได้ที ่ Tnews Organize  T. 084-295-1942 
หรือ  E-Mail: tnews08@yahoo.com      

แวะชมโปรแกรมทวัร์ท่องเทีย่วเส้นทางอืน่ ๆ ได้ที่   www.teenews.net 

 

@@ เอกสารส าหรับยืน่วซ่ีาจีน 4 วนัท าการ ยืน่ทีส่ถานฑูตจีนทีเ่มอืงไทย @@ 
1. หนงัสือเดินทางตวัจริง ท่ีมีอายใุชง้านเกิน 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ ตามขอ้กาํหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพ้ืนหลงัสีขาว เปิดหนา้ผาก , เปิดใบหู 
ไม่สวมใส่เคร่ืองประดบั ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแวน่ตา)  
3. กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลตามจริง (สาํคญัมาก) 
 

 

mailto:tnews08@yahoo.com
http://www.teenews.net/
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