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**

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

**

หมู่บา้ นฮากกา ... บ้านดิน ของชาวจีน แคระมีค วามเป็นเอก ล ักษณ์ อนั โดดเด่น มีประวตั ิ
ความเป็นมาอ ันยาวนาน ได้ขน
ึ้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกอ ันด ับที่ 36 ของจีน

กําหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2562
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วันแรก

สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา - เหมยโจว

07.00 น.

คณะพร้ อมกัน ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 3 เคาน์ เตอร์ 1-2 สายการบิน แอร์ เอเชีย พบ
เจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทคอยให้ การต้ อนรับ
เดินทางสู่ ซัวเถา โดยเทีย่ วบินที่ FD850 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทาง เมืองซั วเถา เป็ นเขตเศรษฐกิ จพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถิ่ น กําเนิ ดชาวแต้จิ๋วที่มีอาศัยอยู่ทวั่ โลก ซัว
เถา เป็ นหนึ่งในจังหวัดของจีนที่ต้ งั อยูใ่ นมณฑลกวางตุง้ มีพ้นื ที่ 234 ตารางกิโลเมตร จังหวัดซัวเถา ตั้งอยูท่ างทิศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของมณฑลกวางตุง้ ซัวเถาเป็ นหนึ่งในถิ่นฐานของจีนแต้จิ๋ว ที่พูดภาษาแต้จิ๋ว ซึ่ งเป็ นภาษาที่
แยกย่อยมาจากภาษาหมิ นใต้ (ฮกเกี้ ยนใต้) เมื องซัวเถา ในอดี ตเป็ นเพียงหมู่บ ้านชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมาถู ก
ยกระดับฐานะขึ้นเป็ นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็ น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจีน ซัวเถาเป็ นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานยัง ประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศทัว่ โลก
ปั จจุบนั ลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลเป็ นกําลังสําคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของเมืองซัวเถาพัฒนา หลังผ่ าน
พิธีก ารตรวจคนเข้ า เมื อ งแล้ ว นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมือ งเหมยโจว เป็ นเมื องประวัติศ าสตร์ และถื อเป็ นเมื อ ง
ท่องเที่ ย วที่ สํา คัญของจี น จึ ง ได้รับ การขนานนามมากมายหลายชื่ อ เช่ น เมื องแห่ ง ชาวจี นฮากกา เมื องแห่ ง
วัฒนธรรม เมืองแห่งเพลงพื้นบ้าน และเมืองแห่งชาวจีนโพ้นทะเล เป็ นต้น...
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั (พักทีเ่ หมยโจว)  MEIZHOU JINDEBAO HOTEL หรือเทียบเท่า

09.00 น.
13.10 น.

คํ่า
วันทีส่ อง

เหมยโจว-หย่งติง้ -บ้ านดินฮักกา-หูเหวินฮู่บ้านโบราณ - เหมยโจว

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ ัก หลังอาหาร....
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหย่งติง้ มณฑลฮกเกี้ยน ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศวิวสองข้างทาง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร....นําท่านเดินทางสู่ มรดกโลกบ้ านดินฮากกา (ชาวจีนแคระ)
ซึ่ งมีความเป็ นเอกลักษณ์ อันโดดเด่น และมีประวัติความเป็ นมาอันยาวนาน โดยบ้านจะมีการแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
คือ แบบทรงกลม มี 360 หลังคา และทรงเหลี่ยม มี 4,000 หลังคา ซึ่ งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญา
ของชาวจี นแคระเป็ นอย่า งดี เพราะบ้านที่ ส ร้ า งมานี้ สามารถที่ จะป้ องกันแผ่นดิ นไหว อัคคี ภยั และสามารถ
ปรับเปลี่ ยนอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมได้ รวมถึ งสะท้อนให้เห็ นถึ งความรักใคร่ กลมเกลี ยวของชาวจีนแคระ
จนถึ ง ปั จจุ บ นั จากนั้นนําท่ านเดิ นทางกลับเมื องเหมยโจว พาท่ านชมบ้ า นโบราณหู เหวินฟู หมู่บ ้าน จุ งชวน
หมู่บา้ นนี้ มีผมู ้ ีชื่อเสี ยง 2 คน คือ สองพี่นอ้ งยาหมองตราเสื อหู เหวินฟู และน้องชายหู เหวินเป้ า ลูกสาวหู่ เหวินฟู
ใช้เงิน 500 กว่าล้านหยวน สร้างบ้านพิพิธภัณฑ์ และเจดียฟ์ ูเป้ า โดยมีท่านนายกหลีเผิง เขียนป้ าย ฝู่ หวุน่ ฟูก้ ีเนี่ ยม
กว่าน ให้ไว้เป็ นที่ระลึก ใกล้กนั กับเสาหิ นเป็ นศาลบูชาบรรพบุรุษของหมู่บา้ นฝู่ นี้ และทางที่มาจะมีบนั ไดหิ นเก้า
ขั้นครึ่ ง ถ้าลูกหลานเซี่ ยงฝู่ ที่ไปอยู่ที่อื่นจะต้องรู ้ จาํ นวนขั้นตรงนี้ ถ้าถูกถามแล้วตอบไม่ถูกก็แสดงว่าไม่ใช่ คน
หมู่บา้ นจุงชวนนี้แน่
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร

เทีย่ ง

คํ่า
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นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั (พักทีซ่ ัวเถา)  HAPPY HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
วันทีส่ าม

ซัวเถา - แต้ จิ๋ว - วัดไคหยวน - ซัวเถา - ช้ อปปิ้ งถนนคนเดิน

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหาร.... นําท่านเดินทางสู่ เมืองแต้ จิ๋ว เป็ นเมืองโบราณ เป็ นต้นกําเนิ ดของ
“วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่ งสําคัญอีกแห่ ง ที่ตอ้ นรั บการกลับบ้านของชาวจีนทัว่ โลกด้วยตึ กรามบ้านช่ อง
แบบโบราณที่บางแห่ งมีประวัตินบั พันปี อย่างไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้นนําท่านชม สะพานเซียงจื่อ หรือสะพาน
วัวคู่ เป็ นสะพานโบราณข้ามแม่น้ าํ หานเจียง มีชื่ออีกชื่ อหนึ่ งว่า สะพานกว่างจี้ ตั้งอยูท่ างด้านตะวันออกของตัว
เมื องแต้จิ๋ว เริ่ มสร้ างในสมัยราชวงศ์ซ่ง โดยใช้เวลาสร้ างยาวนานถึ ง 57 ปี มี ความยาว 515 เมตร ช่ วงกลาง
สะพานซึ่ งเป้ นช่วงที่กว้างที่สุด มีความกว้างประมาณ 100 เมตร เป็ นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิ ด-ปิ ดได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร...นําท่านสู่ วัดไคหยวน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองแต้จิ๋ว เป็ นวัดพุทธ
นิ กายมหายานโบราณ สร้ างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ์องค์ที่ 7 แห่ งราชวงศ์ถงั ซึ่ งมีนามรัชสมัยว่า “คายหยวน” ตรง
กับปี ค.ศ. 738 ภายในวัดยังมีวตั ถุโบราณมากมายที่สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัยกัน
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารแต้ จิ๋ว 18 อย่าง) หลังอาหาร....
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั (พักทีซ่ ัวเถา)  HAPPY HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
ท่ านสามารถเดินช้ อปปิ้ ง...ถนนคนเดินเมืองซัวเถา มีสินค้ า เสื้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า ราคาถูก ให้ ท่านได้ เลือกซื้อ

เทีย่ ง

คํ่า

วันทีส่ ี่

ไฮตังม่ า (ศาลเจ้ าแม่ ทบั ทิม) - ไต่ ฮงกง (ปอเต็กตึง้ ) - เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้ าพ่ อเสื อ)

เช้ า

 บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหาร....นําท่านเดิ นทางสู่ เกาะมาสื อ ตั้งอยู่บริ เวณปากอ่าวซัวเถา เป็ นที่
ประดิษฐานของเจ้าแม่ทบั ทิม นําท่านสักการะ ไฮตังม่ า หรือ ศาลเจ้ าแม่ ทับทิม ซึ่ งเป็ นเทวนารี ทาํ ให้คลื่นลมสงบ
และชาวจีนเชื่ อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่ นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทบั ทิบแห่ งนี้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งศักดิ์ สิทธ์
คุม้ ครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยูต่ ิดทะเล และมีชีวติ อยูก่ บั ทะเล....จากนั้นนําท่านสู่ ไต่ ฮงกง (ปอเต๊ กตึ๊ง) นมัสการ
ไต่ฮงกงอันเป็ นที่ นบั ถื อของชาวจีนในเรื่ องความเมตตากรุ ณาของท่าน ปั จจุ บนั ่ สุสานแห่ งนี้ ได้รับการบูรณะ
ซ่ อมแซมจากการร่ วมบริ จาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งนี้ เกิ ดจากหลวง
พ่อต้าเฟิ งจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิ งจู่ซือเป็ นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อาํ เภอเวิน
โจว มณฑลเจ๋ อเจียง สอบได้จิ่นสื้ อเป็ นข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวช
เป็ นพระธุ ดงค์ม าถึ งหมู่บา้ นเหอผิงหลี่ มณฑลกวางตุ ง้ ได้สร้ างวัดสร้ างโรงเรี ยนสร้ างสะพานและช่ วยรั กษา
โรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอ ผิงหลี่ และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อ
เป็ นการรําลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผูน้ ้ ี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร....
จากนั้นนําท่านสู่ เฮี่ ยงบู๋ ซัว (เจ้ าพ่ อเสื อ) ตั้งอยู่ที่อาํ เภอลู่ เฟิ ง สร้ างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มี การบูรณะซ่ อมแซม
มากมาย จนกลายเป็ นศาลเจ้า ของศาสนาเต๋ า ที่ ใ หญ่ โต มี ผูค้ นศรั ท ธามาบู ช าอยู่เสมอ ปั จจุ บ ันเฮี่ ย งบู๋ ซัวได้
ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสื อ ซึ่ งถือเป็ นองค์จริ งที่ทางไทยได้
จําลองมาสู่ ศาลเจ้าพ่อเสื อบริ เวณเสาชิ งช้า ชาวจี นแต้จิ๋วถื อว่าในชี วิตหนึ่ งสําหรั บนักธุ รกิ จจี นแล้วจะต้องมา

เทีย่ ง
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คํ่า
วันที่ห้า
เช้ า

13.55 น.
15.50 น.

นมัสการสักครั้งหนึ่ ง ซึ่ งคนส่ วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮี่ยงบู๋ซัวนี้ แล้ว กลับมาก็จะทําการค้าขึ้นประสบแต่
ความสํา เร็ จในชี วิต ทุ กๆปี จะมี ผูท้ ี่ มาบนบานและแก้บน เดิ นทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุ ก
สารทิศ ภายในวัดมีท้ งั เทวรู ปเจ้าแห่ งภาคเหนื อ ซึ่ งเป็ นเทวรู ปที่รักษาดูแลเรื่ องนํ้า ประดิษฐานปิ ดทองอยูใ่ นศาล
เจ้าพร้ อมกันนั้นก็ยงั มี พระพุทธรู ปประดิ ษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็ นสถานที่ สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่าง
กว้างขวาง และเป็ นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร....หลังอาหาร....
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั (พักทีซ่ ัวเถา)  HAPPY HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
ซัวเถา - เท้งไฮ้ – สุ สานพระเจ้ าตาก - กรุ งเทพ ฯ
 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ ัก หลังอาหาร...
เดินทางสู่ เมืองเท่ งไฮ้ พาท่ านสั กการะสุ สานสมเด็จพระเจ้ าตากสิ นมหาราช ที่ต้ งั ของสุ สานนี้ มีแม่น้ าํ และคลอง
ล้อ มรอบ ด้า นหลัง เป็ นเขื่ อ นและหมู่ บ ้า น ตัว สุ ส านเหมื อ นหลุ ม ศพธรรมดา ไม่ ไ ด้ท าํ แบบฮวงซุ ้ ย มี ป้ าย
หิ นแกรนิ ตสี ชมพูสลักตัวอักษรจีนสี ทองแปลความได้วา่ “ สุ สานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตาก
สิ นแห่ งกรุ งสยาม ” สร้างขึ้นในปี ที่ 47 แห่ งรัชสมัยเฉี ยนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ.
1985 มีประวัติเล่ าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสิ นสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริ พารเชื้ อสายจี นได้นาํ ฉลอง
พระองค์และพระมาลามา 2 ชุ ด ชุ ดหนึ่ งเป็ นชุ ดไทย อีกชุ ดหนึ่ งเป็ นชุ ดจีน กลับมามอบให้ พระญาติที่หมู่บา้ น
หัวฝู่ นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุ สานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ
สมควรแก่เลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินแอร์ เอเชี ย เทีย่ วบิน FD851 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ *** ราคาพิเศษไม่แจกกระเป๋ า ***
กําหนดการเดินทาง
20-24 // 23-27 ก.พ. // 27 ก.พ.-03 มี.ค.62
02-06 // 03-07 // 06-10 // 07-11 // 08-12 // 09-13 มี.ค.62
13-17 // 14-18 // 15-19 // 16-20 // 20-24 มี.ค.62
21-25 // 22-26 // 23-27 // 24-28 มี.ค.62
27-31 มี.ค. // 30 มี.ค.-03 เม.ย.62
03-07 // 04-08 // 05-09 // 06-10 // 19-23 // 20-24 เม.ย.62
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เด็กตํา่ กว่า 18 ปี พักเดีย่ ว

19,499.-

5,000.-
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12-16 เม.ย.62 // 13-17 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62

26,900.24,900.-

6,900.6,900.-

@ @ อัตรานีร้ วม @ @
-

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม
ค่าที่พกั
ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
ค่านํ้ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
ค่าวีซ่าเดี่ยว 1,500 บาท (ยืน่ ที่สถานทูตจีน ประเทศไทย)

-

@ @ อัตรานีไ้ 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
@ @ เงื่อนไขการให้ บริการ @ @

มัดจําท่ านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการแจ้ งจอง // ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 20 วัน
* เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่องบินต้ องเดินทางตามวันที่ ทีร่ ะบุบนหน้ าตัว๋ เท่ านั้น จึงไม่ สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ ากรณียกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน
* เมื่อ ท่ านออกเดิน ทางไปกับคณะแล้ ว ท่ านงดการใช้ บริ ก ารรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่ เดินทางพร้ อมคณะถือว่ าท่ านสละสิ ทธิ์ ไม่ อาจ

เรียกร้ องค่ าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ของสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่ คนื ค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

@ @ การยกเลิก @ @
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บค่าเสี ยหาย ท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสี ยหายเต็มจํานวน
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เงื่อนไขในการให้ บริการ เพิม่ เติมสํ าหรับสายการบินแอร์ เอเซีย
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทังสิ
้ ้น ถ้ ายังไม่มีการยื่นวีซา่ หรื อมีการเสียค่าใช่จา่ ยอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ วหรื อมีคา่
ใช่จา่ ยอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้ จา่ ยเฉพาะเท่าที่จา่ ยไปล่วงหน้ าตามจริงเท่านัน้
ผูจ้ องยกเลิกการเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบิ นได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้องรั บผิดชอบชําระ
ค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหัก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรี ย ปากีสถาน ศรี ลงั กาและเวียดนาม
ที่ ถือหนังสื อเดิ นทางธรรมดาและหนังสื อเดิ นทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่ อนเดิ นทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่
สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่น
ขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุ ลจีน กรมการกงสุ ลที่ประจําในต่างประเทศหรื อสํานักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง
ประเทศที่ประจํา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยืน่ วีซ่า 1,200 บาท

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลีย่ นได้ ***
ทั้งนีย้ ดึ ถือผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสิ่ งสํ าคัญที่สุด
บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
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@@ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน 4 วันทําการ ยืน่ ทีส่ ถานฑูตจีนทีเ่ มืองไทย @@
1. หนังสื อเดินทางตัวจริ ง ที่มีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ ตามข้อกําหนดของสถานฑูต (รู ปถ่ายสี พ้ืนหลังสี ขาว, เปิ ดหน้าผาก ,
เปิ ดใบหู , ไม่สวมใส่เครื่ องประดับ, ไม่ใส่เสื้ อสี ขาวถ่ายรู ป , ไม่สวมแว่นตา)
3. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลตามจริ ง (สําคัญมาก)
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