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**

เมืองเหมยโจว .... เมืองประว ัติศาสตร์ และถือเป็นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ าค ัญของจีน จึงได้ร ับ
ื่ เช่น เมืองแห่งชาวจีนฮากกา
การขนานนามมากมายหลายชอ
้ บ้าน และเมืองแห่งชาวจีนโพ้นทะเล
เมืองแห่งว ัฒนธรรม เมืองแห่งเพลงพืน

**

หมูบ
่ า้ นฮากกา ...บ้านดินของชาวจีนแคระมีความเป็นเอก ลกั ษณ์ อนั โดดเด่น มีประว ัติ
ความเป็นมาอ ันยาวนาน ได้ขน
ึ้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกอ ันด ับที่ 36 ของจีน
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กำหนดกำรเดินทำง มี.ค.- มิ.ย.61
วันแรก

สนำมบินดอนเมือง– ซัวเถำ - เหมยโจว

07.00 น.

คณะพร้ อมกัน ท่ ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 3 เคำน์ เตอร์ 1-2 สำยกำรบิน
แอร์ เอเชีย พบเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษัทคอยให้ กำรต้ อนรับ
เดินทำงสู่ ซัวเถำ โดยเทีย่ วบินที่ FD850 (มีบริกำรอำหำรบนเครื่อง)
เดินทาง เมืองซัวเถำ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถิ่น กาเนิดชาวแต้จิ๋วที่มีอาศัยอยูท่ วั่
โลก ซัวเถา เป็ นหนึ่งในจังหวัดของจีนที่ต้ งั อยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีพ้นื ที่ 234 ตารางกิโลเมตร จัง
หวัดซัวเถา ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของมณฑลกวางตุง้ ซัวเถาเป็ นหนึ่งในถิ่นฐานของจีน
แต้จิ๋ว ที่พดู ภาษาแต้จิ๋ว ซึ่ งเป็ นภาษาที่แยกย่อยมาจากภาษาหมินใต้ (ฮกเกี้ยนใต้) เมืองซัวเถา ในอดีต
เป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็ นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่
18 ก่อนจะกลายมาเป็ น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซัวเถาเป็ นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้น
ทะเลที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานยัง ประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศทัว่ โลก ปัจจุบนั ลูกหลานชาวจีนโพ้น
ทะเลเป็ นกาลังสาคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของเมืองซัวเถาพัฒนา หลังผ่ ำนพิธีกำรตรวจคน
เข้ ำเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองเหมยโจว เป็ นเมืองประวัติศาสตร์ และถือเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่
สาคัญของจีน จึงได้รับการขนานนามมากมายหลายชื่อ เช่น เมืองแห่ งชาวจีนฮากกา เมืองแห่ ง
วัฒนธรรม เมืองแห่ งเพลงพื้นบ้าน และเมืองแห่ งชาวจีนโพ้นทะเล เป็ นต้น...
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั (พักทีเ่ หมยโจว)  MEIZHOU JINDEBAO HOTEL หรือเทียบเท่ ำ

09.00 น.
13.10 น.

คำ่
วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง

เหมยโจว-หย่ งติง้ -บ้ ำนดินฮักกำ-หูเหวินฮู่บ้ำนโบรำณ - เหมยโจว
 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ทีพ่ กั หลังอำหำร....
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหย่ งติง้ มณฑลฮกเกี้ยน ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศวิวสองข้าง
ทาง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหาร....นาท่านเดินทางสู่ มรดกโลกบ้ ำนดินฮำกกำ
(ชำวจีนแคระ) ซึ่ งมีความเป็ นเอกลักษณ์ อันโดดเด่น และมีประวัติความเป็ นมาอันยาวนาน โดยบ้าน
จะมีการแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ แบบทรงกลม มี 360 หลังคา และทรงเหลี่ยม มี 4,000 หลังคา ซึ่ ง
เป็ นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนแคระเป็ นอย่างดี เพราะบ้านที่สร้างมานี้
สามารถที่จะป้ องกันแผ่นดินไหว อัคคีภยั และสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมได้
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คำ่

รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงความรักใคร่ กลมเกลียวของชาวจีนแคระจนถึงปัจจุบนั จากนั้นนาท่าน
เดินทางกลับเมืองเหมยโจว พาท่านชมบ้ ำนโบรำณหูเหวินฟู หมู่บา้ น จุงชวน หมู่บา้ นนี้ มีผมู ้ ีชื่อเสี ยง
2 คน คือ สองพี่นอ้ งยาหมองตราเสื อหูเหวินฟู และน้องชายหูเหวินเป้ า ลูกสาวหู่เหวินฟู ใช้เงิน 500
กว่าล้านหยวน สร้างบ้านพิพิธภัณฑ์ และเจดียฟ์ ูเป้ า โดยมีท่านนายกหลีเผิง เขียนป้ าย ฝู่ หวุ่นฟูก้ ี
เนี่ยม กว่าน ให้ไว้เป็ นที่ระลึก ใกล้กนั กับเสาหิ นเป็ นศาลบูชาบรรพบุรุษของหมู่บา้ นฝู่ นี้ และทาง
ที่มาจะมีบนั ไดหิ นเก้าขั้นครึ่ ง ถ้าลูกหลานเซี่ ยงฝู่ ที่ไปอยู่ที่อื่นจะต้องรู ้จานวนขั้นตรงนี้ ถ้าถูกถาม
แล้วตอบไม่ถูกก็แสดงว่าไม่ใช่คนหมู่บา้ นจุงชวนนี้แน่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั (พักที่ซัวเถำ)  HAPPY HOTEL 4* หรือเทียบเท่ ำ

วันทีส่ ำม

ซัวเถำ - แต้ จวิ๋ - วัดไคหยวน - ซัวเถำ - ช้ อปปิ้ งถนนคนเดิน

เช้ ำ

 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ทีพ่ กั หลังอำหำร.... นาท่านเดินทางสู่ เมืองแต้ จวิ๋ เป็ นเมืองโบราณ เป็ นต้น
กาเนิดของ “วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่ งสาคัญอีกแห่ ง ที่ตอ้ นรับการกลับบ้านของชาวจีนทัว่ โลก
ด้วยตึกรามบ้านช่องแบบโบราณที่บางแห่ งมีประวัตินบั พันปี อย่างไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้นนาท่าน
ชม สะพำนเซียงจือ่ หรือสะพำนวัวคู่ เป็ นสะพานโบราณข้ามแม่น้ าหานเจียง มีชื่ออีกชื่อหนึ่ งว่า
สะพานกว่างจี้ ตั้งอยูท่ างด้านตะวันออกของตัวเมืองแต้จิ๋ว เริ่ มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง โดยใช้เวลา
สร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่ งเป้ นช่วงที่กว้างที่สุด มีความกว้าง
ประมาณ 100 เมตร เป็ นสะพานแห่ งแรกของเมืองจีนที่เปิ ด-ปิ ดได้
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหาร...นาท่านสู่ วัดไคหยวน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองแต้จิ๋ว
เป็ นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ์องค์ที่ 7 แห่ งราชวงศ์ถงั ซึ่ งมีนามรัช
สมัยว่า “คายหยวน” ตรงกับปี ค.ศ. 738 ภายในวัดยังมีวตั ถุโบราณมากมายที่สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัย
กัน
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (อำหำรแต้ จวิ๋ 18 อย่ ำง) หลังอำหำร....
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั (พักที่ซัวเถำ)  HAPPY HOTEL 4* หรือเทียบเท่ ำ
ท่ ำนสำมำรถเดินช้ อปปิ้ ง...ถนนคนเดินเมืองซัวเถำ มีสินค้ ำ เสื้อผ้ ำ รองเท้ ำ กระเป๋ ำ รำคำถูก ให้ ท่ำน
ได้ เลือกซื้อ

เทีย่ ง

คำ่

วันทีส่ ี่
เช้ ำ

ไฮตังม่ ำ (ศำลเจ้ ำแม่ ทบั ทิม) - ไต่ ฮงกง (ปอเต็กตึง้ ) - เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้ ำพ่อเสื อ)
 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ทีพ่ กั หลังอำหำร....นาท่านเดินทางสู่ เกำะมำสื อ ตั้งอยูบ่ ริ เวณปากอ่าวซัว
เถา เป็ นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทบั ทิม นาท่านสักการะ ไฮตังม่ ำ หรือ ศำลเจ้ ำแม่ ทบั ทิม ซึ่ งเป็ นเท

http://www.chinaprotour.com/ (PH) ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน (FD)

3

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

เทีย่ ง

คำ่

วนารี ทาให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่ นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่
ทับทิบแห่ งนี้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธ์คุม้ ครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยูต่ ิดทะเล และมีชีวิตอยู่กบั ทะเล....
จากนั้นนาท่านสู่ ไต่ ฮงกง (ปอเต๊ กตึ๊ง) นมัสการไต่ฮงกงอันเป็ นที่นบั ถือของชาวจีนในเรื่ องความ
เมตตากรุ ณาของท่าน ปัจจุบนั ่สุสานแห่ งนี้ได้รับการบูรณะซ่ อมแซมจากการร่ วมบริ จาคของชาวจีน
จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิ งจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง
ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิ งจู่ซือเป็ นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อาเภอเวินโจว มณฑลเจ๋ อเจียง
สอบได้จิ่นสื้ อเป็ นข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็ นพระ
ธุดงค์มาถึงหมู่บา้ นเหอผิงหลี่มณฑลกวางตุง้ ได้สร้างวัดสร้างโรงเรี ยนสร้างสะพานและช่วยรักษา
โรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอ ผิงหลี่ และสร้างศาล
เจ้าไว้เพื่อเป็ นการราลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผูน้ ้ ี
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร....
จากนั้นนาท่านสู่ เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้ ำพ่อเสื อ) ตั้งอยูท่ ี่อาเภอลู่เฟิ ง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะ
ซ่ อมแซมมากมาย จนกลายเป็ นศาลเจ้าของศาสนาเต๋ าที่ใหญ่โต มีผคู ้ นศรัทธามาบูชาอยูเ่ สมอ
ปัจจุบนั เฮี่ยงบู๋ซวั ได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสื อ
ซึ่ งถือเป็ นองค์จริ งที่ทางไทยได้จาลองมาสู่ ศาลเจ้าพ่อเสื อบริ เวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิต
หนึ่งสาหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่ งคนส่ วนใหญ่หลังจากนมัสการที่
เฮี่ยงบู๋ซวั นี้แล้ว กลับมาก็จะทาการค้าขึ้นประสบแต่ความสาเร็ จในชีวิต ทุกๆปี จะมีผทู ้ ี่มาบนบาน
และแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีท้งั เทวรู ปเจ้าแห่ ง
ภาคเหนือ ซึ่ งเป็ นเทวรู ปที่รักษาดูแลเรื่ องน้ า ประดิษฐานปิ ดทองอยูใ่ นศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยงั มี
พระพุทธรู ปประดิษฐานอยูใ่ นวิหารหน้า เป็ นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง
และเป็ นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร....หลังอำหำร....
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั (พักที่ซัวเถำ)  HAPPY HOTEL 4* หรือเทียบเท่ ำ

วันทีห่ ้ ำ

ซัวเถำ - เท้ งไฮ้ – สุ สำนพระเจ้ำตำก - กรุงเทพ ฯ

เช้ ำ

 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ทีพ่ กั หลังอำหำร...
เดินทางสู่ เมืองเท่ งไฮ้ พำท่ ำนสั กกำระสุ สำนสมเด็จพระเจ้ ำตำกสิ นมหำรำช ที่ต้ งั ของสุ สานนี้มีแม่น้ า
และคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็ นเขื่อนและหมู่บา้ น ตัวสุ สานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทาแบบ
ฮวงซุ ย้ มีป้ายหิ นแกรนิตสี ชมพูสลักตัวอักษรจีนสี ทองแปลความได้ว่า “ สุ สานฉลองพระองค์และ
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13.55 น.
15.50 น.

พระมาลาของพระเจ้าตากสิ นแห่ งกรุ งสยาม ” สร้างขึ้นในปี ที่ 47 แห่ งรัชสมัยเฉี ยนหลง ( ค.ศ. 1784
) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสิ นสวรรคตได้ 2
ปี ข้าราชบริ พารเชื้อสายจีนได้นาฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็ นชุดไทย อีกชุด
หนึ่งเป็ นชุดจีน กลับมามอบให้ พระญาติที่หมู่บา้ นหัวฝู่ นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุ สานบรรจุสิ่งของ
เหล่านี้ไว้สักการะ
สมควรแก่เลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพ โดยสำยกำรบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบิน FD851 (มีบริกำรอำหำรบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ *** ราคาพิเศษไม่แจกกระเป๋ า ***
กำหนดกำรเดินทำง
24-28 มี.ค.61
28 มี.ค.-01 เม.ย.
04-08, 07-11, 14-18, 15-19, 18-22 เม.ย.61
20-24, 21-25, 25-29 เม.ย.61
03-07, 17-21,18-22, 19-23, 23-27, 26-30 พ.ค.61
30 พ.ค.-03 มิ.ย.61 // 20-24 มิ.ย.61
11-15 เม.ย.61

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่ ำ 18 ปี พักเดีย่ ว

17,999.-

4,500.-

22,999.-

5,500.-

****โปรแกรมกำรเดินทำงสำมำรถสลับปรับเปลีย่ นได้***
ทั้งนีย้ ดึ ถือผลประโยชน์ ของลูกค้ ำเป็ นสิ่ งสำคัญที่สุด
@ @ อัตรำนีร้ วม @ @
- ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
- ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม
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-

ค่าที่พกั
ค่าน้ าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
ค่าน้ ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
ค่าวีซ่ากรุ๊ ป 1,000 บาท (หากท่านทาวีซ่ากรุ๊ ปไม่ได้ ต้องทาวีซ่าเดี่ยว เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท)

-

@ @ อัตรำนีไ้ ม่ รวม @ @
ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริ การ
ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 150 หยวน ตลอดการเดินทาง
@ @ เงื่อนไขกำรให้ บริกำร @ @

มัดจำท่ ำนละ 5,000 บำท ภำยใน 3 วันหลังกำรแจ้ งจอง // ส่ วนที่เหลือชำระก่อนเดินทำง 20 วัน
* เนื่องจำกรำคำนีเ้ ป็ นรำคำโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่องบินต้องเดินทำงตำมวันที่ ทีร่ ะบุบนหน้ ำตัว๋ เท่ำนั้น จึงไม่สำมำรถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงกำร
เดินทำงใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ ำกรณียกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน ทั้งหมดหรือบำงส่ วนให้ กบั ท่ำน
* เมื่อ ท่ ำ นออกเดิ นทำงไปกับ คณะแล้ ว ท่ ำนงดกำรใช้ บ ริ ก ำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรื อไม่ เดินทำงพร้ อ มคณะถือ ว่ ำ ท่ ำ นสละสิ ทธิ์ ไม่ อำจ

เรียกร้ องค่ำบริกำร และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ ำงประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทำงออก หรือเข้ ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ
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ของสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่คนื ค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

@ @ กำรยกเลิก @ @
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสียหายเต็มจานวน
เงื่อนไขในกำรให้ บริกำร เพิ่มเติมสำหรับสำยกำรบินแอร์ เอเซีย
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทังสิ
้ ้น ถ้ ายังไม่มีการยื่นวีซา่ หรื อมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเท่านัน้
ผูจ้ องยกเลิ กการเดินทาง โดยตั๋วเครื่ อ งบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบชาระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกาหนด และบริ ษทั ฯ จะหัก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

บริษทั ฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
@ @ หมำยเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรี ย ปากีสถาน ศรี ลงั กาและเวียดนาม
ที่ถือหนังสื อ เดิ นทางธรรมดาและหนังสื อเดิ นทางราชการ ต้อ งยื่นขอวีซ่าก่ อนเดิ นทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่
สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยืน่
ขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุ ลจีน กรมการกงสุ ลที่ประจาในต่างประเทศหรื อสานักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง
ประเทศที่ประจา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยืน่ วีซ่า 1,200 บาท

http://www.chinaprotour.com/ (PH) ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน (FD)

7

