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วันแรก        สนำมบินดอนเมือง– ซัวเถำ – เมืองแต้จ๋ิว – สะพำนเซียงจ่ือ – วัดไคหยวน – ซัวเถำ 

07.00 น.  คณะพร้อมกัน ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 เคำน์เตอร์ 1-2  สำยกำรบิน แอร์เอเชีย  
พบเจ้ำหน้ำที่บริษัทคอยให้กำรต้อนรับ 

09.00 น.  เดินทำงสู่ซัวเถำ โดยเที่ยวบินที่ FD850 (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
13.10 น. เดินทาง เมืองซัวเถำ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถ่ินก าเนิดชาวแตจ๋ิ้วที่มีอาศยัอยูท่ ัว่โลก ซวั

เถา เป็นหน่ึงในจงัหวดัของจีนที่ตั้งอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีพื้นที่ 234 ตารางกิโลเมตร จงัหวดัซวัเถา ตั้งอยูท่าง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ของมณฑลกวางตุง้ ซวัเถาเป็นหน่ึงในถ่ินฐานของจีนแตจ๋ิ้ว ที่พดูภาษาแตจ๋ิ้ว ซ่ึงเป็น
ภาษาที่แยกยอ่ยมาจากภาษาหมินใต ้(ฮกเก้ียนใต)้  เมืองซวัเถา ในอดีตเป็น
เพยีงหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมาถูกยกระดบัฐานะขึ้นเป็นเมืองท่า
นานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจ
พเิศษของจีน ซัวเถาเป็นบา้นเกิดของชาวจีนโพน้ทะเลที่อพยพไปตั้งถ่ิน
ฐานยงั ประเทศต่าง ๆ กวา่ 30 ประเทศทัว่โลก ปัจจุบนัลูกหลานชาวจีน
โพน้ทะเลเป็นก าลงัส าคญัในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของเมืองซวัเถาพฒันา  หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
แล้ว น าท่านเดินทางสู่  เมืองแต้จ๋ิว เป็นเมืองโบราณ เป็นตน้ก าเนิดของ “วฒันธรรมจีนโพน้ทะเล” แห่งส าคญั
อีกแห่ง ที่ตอ้นรับการกลบับา้นของชาวจีนทัว่โลกดว้ยตึกรามบา้นช่องแบบ
โบราณที่บางแห่งมีประวติันบัพนัปีอยา่งไม่เปล่ียนแปลง  จากนั้นน าท่าน
ชม  สะพำนเซียงจ่ือ หรือสะพำนวัวคู่  เป็นสะพานโบราณขา้มแม่น ้ าหาน
เจียง มีช่ืออีกช่ือหน่ึงวา่ สะพานกวา่งจ้ี ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกของตวัเมือง
แตจ๋ิ้ว เร่ิมสร้างในสมยัราชวงศซ่์ง โดยใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มี
ความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซ่ึงเป้นช่วงที่กวา้งที่สุด มีความกวา้ง
ประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิด-ปิดได ้น าท่านสู่ วัดไคหยวน ตั้งอยูใ่จกลางเมือง
แตจ๋ิ้ว เป็นวดัพทุธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรด์ิองคท์ี่ 7 แห่งราชวงศถ์งั ซ่ึงมีนามรัชสมยัวา่ 
“คายหยวน” ตรงกบัปี ค.ศ. 738 ภายในวดัยงัมีวตัถุโบราณมากมายที่สร้างขึ้นต่างยคุต่างสมยักนั จากนั้นน า
ท่านเดินทางกลบัสู่เมืองซัวเถำ  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  หลังอำหำร 
   น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั (พกัที่ซัวเถำ)   SHANTOU  HAPPY   HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วันที่สอง        ซัวเถำ –  เซ๊ียะเหมิน-วัดหนำนผู่โถว -หมู่บ้ำนจ๋ีเหมย-ช้อปป้ิงถนนคนเดิน-ผู่เทียน 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลังอำหำร....น าทา่น
เดินทางสู่เมือง เซ๊ียะเหมิน ไขมุ่กแห่งทอ้งทะเล     
สญัลกัษณ์คือ นกกระยางขาว และเป็นศูนยก์ลางของ
การพาณิชยห์น่ึงในหา้เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน อยู่
ตรงขา้มเกาะคีมอย หรือ หมู่เกาะจินเหมินของไตห้วนั
เพยีง 2000 เมตรเท่านั้น เซ่ียะเหมินไดรั้บการจดัอนัดบั
ใหเ้ป็นหน่ึงในสิบเมืองน่าอยูข่องประเทศจีนในปัจจุบนั 



และรัฐบาลจีนไดป้ระกาศใหเ้ซ่ียะเหมินเป็นจุดเร่ิมตน้เสน้ทางสายไหมทางทะเลเพือ่เช่ือมโยงการคา้ระหวา่ง
จีนและโลกตะวนัตกในปี ค.ศ.21 

 น าท่านไปเที่ยวชม วัดหนำนผู่โถว วดัพทุธที่สร้างขึ้นในช่วงราชวงศถ์งั  และเป็นวดัส าคญัของเซ่ียเหมิน ตั้งอยู่
เนินเขาอู่เหลาซาน มีพื้นที่กวา้งขวาง ภายในวดัประกอบดว้ยวหิารจตุโลกบาล, วหิารพระไตรปิฏก, วหิารใหญ่ 
และเจา้แม่กวนอิมพนัมือพนัตาใหค้นมากราบไหวส้กัการบูชา  
จากนั้นน าท่านน่ังรถชมควำมงดงำมของถนนเลยีบชำยทะเลของเซ่ียะเหมิน 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร...น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนจ๋ีเหมย บา้นเกิดของเศรษฐีชาว
สิงคโปร์ เฉินเจียเกิง ซ่ึงไดบ้ริจาคเงินทุนมากมายพฒันาถ่ินก าเนิดและก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลจนถึง
มหาวทิยาลยัเพือ่การศึกษาที่ดีของเยาวชนจีนรุ่นหลงั น าท่านชม มหาวทิยาลยัจ๋ีเหม่ย ที่ใหญ่โตโอ่อ่าชมสุสาน
รูปเต่าซ่ึงเป็นที่ฝังศพของเฉินเจียเกิงและสวนเอา้หยวน สวนที่สร้างขึ้นเพือ่ระลึกในคุณงามความดีของท่านฯ 
ทั้งน้ี บริเวณโดยรอบ อยูติ่ดชายทะเล และไดรั้บการตกแต่ง อยา่งสวยงาม พาท่าน ช้อปป้ิงถนนคนเดิน ใหท้่าน
ไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ที่ระลึก  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารเดินทางกลบัสู่ที่พกั ณ เมืองผู่เถยีน เป็นเมืองที่ปลูกล้ินจ่ีเยอะ จึง
มีอีกช่ือหน่ึงวา่เมืองล้ินจ่ี เป็นศูนยก์ลางวฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ของภาคกลางมณฑลฮกเก้ียน 

   น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ัก (พักที่ผู่เถยีน)   PUTIAN HOLIDAY INN  HOTEL 4*  หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สำม ผู่เทียน-เกำะเหมยโจว-เจ้ำแม่ทับทิม-ซัวเถำ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลังอำหำร...น าทา่นเดินทางสู่
ท่าเรือ โดยสารเรือสู่ เกำะเหมยโจว ตั้งอยู ่ณ เมืองผูเ่ถียน มณฑลฝู
เจ้ียน เป็นบา้นเกิดและตน้ก าเนิดของ “วฒันธรรมเจา้แม่มาจู่” 
(หรือที่เรียกขานในนาม “เจา้แม่ทบัทิม” ในประเทศไทย) ปัจจุบนั 
มีการสร้างศาลเจา้แม่มาจู่มากกวา่ 10,000 แห่งในดินแดนโพน้
ทะเลตามแนวเสน้ทางสายไหมทางทะเลครอบคลุมกวา่ 40 พื้นที่
ทัว่โลก ที่ส าคญั ไดแ้ก่ ไตห้วนั ฮ่องกง มาเก๊า ญีปุ่่ น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียน
มา ฝร่ังเศส สหรัฐฯ สเปน บราซิล รวมถึงไทย โดยมีผูน้บัถือเจา้แม่มาจู่กวา่ 300 ลา้นคนทัว่โลก เพือ่กราบไหว้
และขอพร นมัสกำรองค์เจ้ำแม่ทับทิม สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ท่าเรือเดินทางกลบัเมืองผูเ่ถียน 

เที่ยง             บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร....น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเถำ ระหวา่งเสน้ทางใหท้่านได้
ชมววิทิวทศัน์ของสองทาง  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  หลังอำหำร... 
   น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั (พกัที่ซัวเถำ)   SHANTOU  HAPPY   HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วันที่ส่ี         ซัวเถำ –  เฮียงบูซัว (เจ้ำพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กต๊ึง)   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก หลังอำหำร....   
 จากนั้นน าท่านสู่ เฮ่ียงบู๋ซัว ตั้งอยู่ที่อ  าเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จน

กลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยูเ่สมอ ปัจจุบนัเฮ่ียงบู๋ซัวได้ผสมผสานกับ
ศาสนาพทุธให้เป็นหน่ึงเดียวกนั ใหท้่านไดน้มสัการเจา้พอ่เสือ ซ่ึงถือเป็นองคจ์ริงที่ทางไทยไดจ้  าลองมาสู่ศาล
เจา้พอ่เสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจ๋ิ้วถือวา่ในชีวติหน่ึงส าหรับนกัธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมานมสัการ 



  
 สักคร้ังหน่ึง ซ่ึงคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่ เฮ่ียงบู๋ ซัวน้ีแล้ว กลับมาก็จะท าการค้าขึ้ นประสบแต่

ความส าเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผูท้ี่มาบนบานและแกบ้น เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุก
สารทิศ ภายในวดัมีทั้งเทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ ซ่ึงเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเร่ืองน ้ า ประดิษฐานปิดทองอยู่ใน
ศาลเจา้พร้อมกนันั้นก็ยงัมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูใ่นวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถา
อยา่งกวา้งขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนบัถือกนัมาก 

เที่ยง             บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร   
 น าท่านสู่ ไต่ฮงกง (ปอเต๊กต๊ึง) นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นที่นบัถือของชาวจีนในเร่ืองความเมตตากรุณาของท่าน 

ปัจจุบนัสุสานแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงาม
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งน้ีเกิดจากหลวงพ่อตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศซ่์ง ตามจดบนัทึกของโบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือ
เป็นคนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดที่อ  าเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบไดจ่ิ้นส้ือเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่แต่เห็นการ
ปกครองและขา้ราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงคม์าถึงหมู่บา้นเหอผงิหล่ีมณฑลกวางตุง้ ไดส้ร้างวดัสร้าง
โรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ใหแ้ก่ชาวบา้นตลอดมา หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ที่
เหอ ผงิหล่ี และสร้างศาลเจา้ไวเ้พือ่เป็นการร าลึกถึงบุญคุณและความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูน้ี้  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  หลังอำหำร.... 
   น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั (พกัที่ซัวเถำ)   SHANTOU  HAPPY   HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

วันที่ห้ำ         ซัวเถำ - สุสำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน - กรุงเทพ ฯ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลังอำหำร...น าทา่นเดินทางสู่...สุสำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ที่ต ั้งของ
สุสานน้ีมีแม่น ้ าและคลองลอ้มรอบ ดา้นหลงัเป็นเขื่อนและหมู่บา้น ตวัสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ไดท้  า
แบบฮวงซุย้ มีป้ายหินแกรนิตสีชมพสูลกัตวัอกัษรจีนสีทองแปลความไดว้า่ “ สุสานฉลองพระองคแ์ละพระ
มาลาของพระเจา้ตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมยัเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่
เม่ือฤดูใบไมร่้วง ค.ศ. 1985 มีประวติัเล่าวา่หลงัจากสมเด็จพระเจา้ตากสินสวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบริพารเช้ือ
สายจีนไดน้ าฉลองพระองคแ์ละพระมาลามา 2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นชุดไทย อีกชุดหน่ึงเป็นชุดจีน กลบัมามอบให ้
พระญาติที่หมู่บา้นหวัฝู่ น้ี พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุส่ิงของเหล่าน้ีไวส้กัการะ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

13.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ  โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบิน FD851 (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
15.50 น. ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  โดยสวัสดิภำพ... 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
 
 
 
 



อตัรำค่ำบริกำร   *** รำคำพเิศษไม่แจกกระเป๋ำ *** 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ เดก็ต ่ำกว่ำ 18 ปี  พกัเดีย่ว 

08-12 // 10-14 // 15-19 ม.ค.63 
12-16 // 19-23 // 20-24 // 21-25 ก.พ. // 26 ก.พ.-01 ม.ีค.63 

04-08 // 11-15 // 18-22 // 19-23 มี.ค.63 
25-29 // 26-30 // 27-31 มี.ค.63 

22-26 เม.ย.63 
06-10 // 13-17 // 20-24 // 27-31 พ.ค.63 

19,888.- 5,000.- 

10-14 , 12-16 เม.ย.63 22,888.- 6,000.- 
 

@ @ อัตรำนี้รวม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั     
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่นรายการ  
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม          
- ค่าที่พกั    
- ค่าน ้ าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    
- ค่าน ้ ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   

 
 

@ @ อัตรำนี้ไม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น  ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์  
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% คิดจากยอดค่าบริการ   
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  
- ค่ำวีซ่ำเดี่ยว 1,650 บำท (เก็บเอกสำรตัวจริง ย่ืนที่สถำนทูตจีน ประเทศไทย แบบ 4 วันท ำกำร) 

(ค่ำวีซ่ำเดี่ยว แบบด่วน 2 วันท ำกำร เพิ่ม 1,200 บำท / ท่ำน) 
- ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ  1,500 บำท ตลอดกำรเดินทำง 
- ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมควำมพึงพอใจ ในกำรให้บริกำร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



@ @ เง่ือนไขกำรให้บริกำร @ @ 

มัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท ภำยใน 3 วนัหลงักำรแจ้งจอง // ส่วนที่เหลือช ำระก่อนเดนิทำง 20 วนั  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

@ @ กำรยกเลกิ @ @ 
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั  เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  เก็บค่าเสียหายเตม็จ านวน 
 

เง่ือนไขในกำรให้บริกำร เพิ่มเติมส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท์ี่สาย
การบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้  
 

@ @ หมำยเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่
จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  
ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ  เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและ
เวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
โดยไม่สามารถขอวซ่ีา ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวที่ประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพเิศษมาเก๊า 
ตอ้งยืน่ขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจ าในต่างประเทศหรือส านักงานเจา้หน้าที่กระทรวง
การต่าง ประเทศที่ประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วซ่ีา 1,200 บาท 

บริษทัฯ มีประกนัอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 

****โปรแกรมกำรเดนิทำงสำมำรถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 
ท้ังนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลกูค้ำเป็นส่ิงส ำคัญท่ีสุด 



 
@@ เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจีน 4 วนัท ำกำร ย่ืนที่สถำนฑูตจีนที่เมืองไทย @@ 

1. หนงัสือเดินทางตวัจริง ท่ีมีอายใุชง้านเกิน 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ ตามขอ้ก าหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพ้ืนหลงัสีขาว,  เปิดหนา้ผาก , 
 เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เคร่ืองประดบั, ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแวน่ตา)  
3. กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลตามจริง (ส าคญัมาก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรณุากรอกขอ้มลูสว่นตวั 

ตามความเป็นจรงิ !!! 

ชือ่ - นามสกุล...................................................................................................... 

เบอรม์อืถอื........................................................................................................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั.......................................................................................................... 

อาชพี........................................อาชพีกอ่นเกษยีณ............................................... 

ชือ่ทีท่ างาน....................................... เบอรโ์ทรศพัท.์............................................. 

ทีอ่ยูท่ ีท่ างาน........................................................................................................ 

ระดบัการศกึษา..................................................................................................... 

สถานะ  ......................โสด ......................สมรส  

(ชือ่-นามสกุลคูส่มรส).......................................เบอรโ์ทรคูส่มรส............................. 

ชือ่ผูต้ดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ.......................................................................................... 

***กรอกเป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษก็ไดค้ะ่*** 

 


