
 W36  ST HAKKA KD4N DCE19  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

**  เมอืงเหมยโจว  ....เมอืงประวตัศิาสตร ์และถอืเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัของจนี จงึไดร้บั                

         การขนานนามมากมายหลายชือ่ เช่น เมอืงแหง่ชาวจนีฮากกา  

                                     เมอืงแหง่วฒันธรรม เมอืงแหง่เพลงพืน้บา้น และเมอืงแหง่ชาวจนีโพน้ทะเล  

**  หมูบ่า้นฮากกา   ...บา้นดนิของชาวจนีแคระมคีวามเป็นเอก ลกัษณ์ อนัโดดเด่น มปีระวตั ิ

         ความเป็นมาอนัยาวนาน ไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกอนัดบัที ่36 ของจนี 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดือนกนัยำยน  – เดือนธันวำคม  2562 
 



วันแรก        สนำมบินดอนเมือง– ซัวเถำ - เหมยโจว 

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

09.00 น.  เดินทำงสู่ซัวเถำ โดยเที่ยวบินที่ FD850 (มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
13.10 น.        เดินทาง เมืองซัวเถำ เป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ถ่ิน  ก าเนิดชาวแตจ๋ิ้วที่มีอาศยัอยูท่ ัว่โลก ซวั

เถา เป็นหน่ึงในจงัหวดัของจีนที่ตั้งอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีพื้นที่ 234 ตารางกิโลเมตร จงัหวดัซวัเถา ตั้งอยูท่าง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุง้ ซวัเถาเป็นหน่ึงในถ่ินฐานของจีนแตจ๋ิ้ว ที่พดูภาษาแตจ๋ิ้ว ซ่ึงเป็น
ภาษาที่แยกยอ่ยมาจากภาษาหมินใต ้(ฮกเก้ียนใต)้ เมืองซวัเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมา
ถูกยกระดบัฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจ
พเิศษของจีน ซัวเถาเป็นบา้นเกิดของชาวจีนโพน้ทะเลที่อพยพไปตั้งถ่ินฐานยงั ประเทศต่าง ๆ กวา่ 30 ประเทศ
ทัว่โลก ปัจจุบนัลูกหลานชาวจีนโพน้ทะเลเป็นก าลงัส าคญัในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของเมืองซัวเถา
พฒันา  หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองเหมยโจว เป็นเมืองประวตัิศาสตร์ และ
ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคญัของจีน จึงไดรั้บการขนานนามมากมายหลายช่ือ เช่น เมืองแห่งชาวจีนฮากกา 
เมืองแห่งวฒันธรรม เมืองแห่งเพลงพื้นบา้น และเมืองแห่งชาวจีนโพน้ทะเล เป็นตน้... 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  หลังอำหำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ัก (พักที่เหมยโจว)   MEIZHOU JINDEBAO HOTEL   หรือเทียบเท่ำ  

วันที่สอง         เหมยโจว-หย่งติง้-บ้ำนดินฮักกำ-หูเหวินฮู่บ้ำนโบรำณ - เหมยโจว  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลังอำหำร....  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองหย่งติง้ มณฑลฮกเก้ียน ระหวา่งทางใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศววิสองขา้งทาง  
เที่ยง             บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร....น าท่านเดินทางสู่มรดกโลกบ้ำนดินฮำกกำ (ชำวจีนแคระ) 

ซ่ึงมีความเป็นเอกลกัษณ์ อนัโดดเด่น และมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน โดยบา้นจะมีการแบ่งเป็น 2 
ลกัษณะ คอื แบบทรงกลม มี 360 หลงัคา และทรงเหล่ียม มี 4,000 หลงัคา 
ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมที่สะทอ้นถึงภูมิปัญญาของชาวจีนแคระเป็นอยา่งดี 
เพราะบา้นที่สร้างมาน้ีสามารถที่จะป้องกนัแผน่ดินไหว อคัคีภยั และ
สามารถปรับเปล่ียนอุณหภูมิตามสภาพแวดลอ้มได ้รวมถึงสะทอ้นให้
เห็นถึงความรักใคร่กลมเกลียวของชาวจีนแคระจนถึงปัจจุบนั จากนั้นน า
ท่านเดินทางกลบัเมืองเหมยโจว พาท่านชมบ้ำนโบรำณหูเหวินฟู หมู่บา้น 
จุงชวน หมู่บา้นน้ีมีผูมี้ช่ือเสียง 2 คน คือ สองพีน่อ้งยาหมองตราเสือหูเห
วนิฟู และนอ้งชายหูเหวนิเป้า ลูกสาวหู่เหวนิฟู ใชเ้งิน 500 กวา่ลา้นหยวน 
สร้างบา้นพพิธิภณัฑ ์และเจดียฟู์เป้า โดยมีท่านนายกหลีเผงิ เขียนป้าย ฝู่
หวุน่ฟูก้ีเน่ียม กวา่น ใหไ้วเ้ป็นที่ระลึก ใกลก้นักบัเสาหินเป็นศาลบูชา
บรรพบุรุษของหมู่บา้นฝู่ น้ี และทางที่มาจะมีบนัไดหินเกา้ขั้นคร่ึง ถา้ลูกหลานเซ่ียงฝู่  ที่ไปอยูท่ี่อ่ืนจะตอ้งรู้
จ  านวนขั้นตรงน้ี ถา้ถูกถามแลว้ตอบไม่ถูกก็แสดงวา่ไม่ใช่คนหมู่บา้นจุงชวนน้ีแน่ 

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



วันที่สำม ซัวเถำ - แต้จ๋ิว - วัดไคหยวน - ซัวเถำ - ช้อปป้ิงถนนคนเดิน   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลังอำหำร.... น าท่านเดินทางสู่  เมืองแต้จ๋ิว เป็นเมืองโบราณ เป็นตน้ก าเนิดของ 
“วฒันธรรมจีนโพน้ทะเล” แห่งส าคญัอีกแห่ง ที่ตอ้นรับการกลบับา้นของชาวจีนทัว่โลกดว้ยตึกรามบา้นช่อง
แบบโบราณที่บางแห่งมีประวติันบัพนัปีอยา่งไม่เปล่ียนแปลง  จากนั้นน าท่านชม  สะพำนเซียงจ่ือ หรือ
สะพำนวัวคู่  เป็นสะพานโบราณขา้มแม่น ้ าหานเจียง มีช่ืออีกช่ือหน่ึงวา่ สะพานกวา่งจ้ี ตั้งอยูท่างดา้น
ตะวนัออกของตวัเมืองแตจ๋ิ้ว เร่ิมสร้างในสมยัราชวงศซ่์ง โดยใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 
เมตร ช่วงกลางสะพานซ่ึงเป้นช่วงที่กวา้งที่สุด มีความกวา้งประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมือง
จีนที่เปิด-ปิดได ้  

เที่ยง             บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร...น าท่านสู่ วัดไคหยวน ตั้งอยูใ่จกลางเมืองแตจ๋ิ้ว เป็นวดั
พทุธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรด์ิองคท์ี่ 7 แห่งราชวงศถ์งั ซ่ึงมีนามรัชสมยัว่า “คายหยวน” 
ตรงกบัปี ค.ศ. 738 ภายในวดัยงัมีวตัถุโบราณมากมายที่สร้างขึ้นต่างยคุต่างสมยักนั 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  (อำหำรแต้จ๋ิว 18 อย่ำง) หลังอำหำร.... 
    น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั (พกัที่ซัวเถำ)   SHANTOU  HAPPY   HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  
 ท่ำนสำมำรถเดนิช้อปป้ิง...ถนนคนเดินเมืองซัวเถำ มีสินค้ำ เส้ือผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ รำคำถูก ให้ท่ำนได้เลือกซ้ือ 

วันที่ส่ี ไฮตังม่ำ (ศำลเจ้ำแม่ทับทิม) - ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึง้) - เฮ่ียงบู๋ซัว (เจ้ำพ่อเสือ)  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลังอำหำร....น าทา่นเดินทางสู่ เกำะมำสือ ตั้งอยูบ่ริเวณปากอ่าวซวัเถา เป็นที่
ประดิษฐานของเจา้แม่ทบัทิม น าท่านสกัการะ ไฮตังม่ำ หรือ ศำลเจ้ำแม่ทับทิม ซ่ึงเป็นเทวนารีท าใหค้ล่ืนลม
สงบ และชาวจีนเช่ือกนัวา่หากตอ้งการใหชี้วติราบร่ืนก็ใหม้าขอพร ณ ศาลเจา้แม่ทบัทิบแห่งน้ี ซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิ
สิทธคุ์ม้ครองชาวจีนแตจ๋ิ้วที่อาศยัอยูติ่ดทะเล และมีชีวติอยูก่บัทะเล....จากนั้นน าท่านสู่ ไต่ฮงกง (ปอเต๊กต๊ึง) 
นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นที่นบัถือของชาวจีนในเร่ืองความเมตตากรุณาของทา่น ปัจจุบน่ัสุสานแห่งน้ีไดรั้บการ
บูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งน้ีเกิดจาก
หลวงพอ่ตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศซ่์ง ตามจดบนัทึกของโบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือเป็นคนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดที่
อ  าเภอเวนิโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบไดจ่ิ้นส้ือเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่แต่เห็นการปกครองและขา้ราชการไม่ดี 
จึงออกบวชเป็นพระธุดงคม์าถึงหมู่บา้นเหอผงิหล่ีมณฑลกวางตุง้ ไดส้ร้างวดัสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและ
ช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ให้แก่ชาวบา้นตลอดมา หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ที่เหอ ผงิหล่ี และสร้างศาล
เจา้ไวเ้พือ่เป็นการร าลึกถึงบุญคุณและความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูน้ี้ 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  หลังอำหำร.... 
 จากนั้นน าท่านสู่ เฮ่ียงบู๋ซัว (เจ้ำพ่อเสือ)  ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศซ่์ง มีการบูรณะซ่อมแซม

มากมาย จนกลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยูเ่สมอ ปัจจุบนัเฮ่ียงบู๋ซวัได้
ผสมผสานกบัศาสนาพทุธใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั ใหท้่านไดน้มสัการเจา้พอ่เสือ ซ่ึงถือเป็นองคจ์ริงที่ทางไทยได้
จ  าลองมาสู่ศาลเจา้พอ่เสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจ๋ิ้วถือวา่ในชีวติหน่ึงส าหรับนกัธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมา
นมสัการสกัคร้ังหน่ึง ซ่ึงคนส่วนใหญ่หลงัจากนมสัการที่เฮ่ียงบู๋ซวัน้ีแลว้ กลบัมาก็จะท าการคา้ขึ้นประสบแต่
ความส าเร็จในชีวติ ทุกๆปีจะมีผูท้ี่มาบนบานและแกบ้น เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุก
สารทิศ ภายในวดัมีทั้งเทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ ซ่ึงเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเร่ืองน ้ า ประดิษฐานปิดทองอยูใ่น



ศาลเจา้พร้อมกนันั้นก็ยงัมีพระพทุธรูปประดิษฐานอยูใ่นวหิารหนา้ เป็นสถานที่สกัการะบูชาของคนซวัเถา
อยา่งกวา้งขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนบัถือกนัมาก 

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

วันที่ห้ำ         ซัวเถำ - เทงไฮ้ – สุสำนพระเจ้ำตำก - กรุงเทพ ฯ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั หลังอำหำร... 
 เดินทางสู่เมืองเทงไฮ้ พำท่ำนสักกำระสุสำนสมเดจ็พระเจ้ำตำกสินมหำรำช ที่ต ั้งของสุสานน้ีมีแม่น ้าและคลอง

ลอ้มรอบ ดา้นหลงัเป็นเขื่อนและหมู่บา้น ตวัสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ไดท้  าแบบฮวงซุย้ มีป้าย
หินแกรนิตสีชมพสูลกัตวัอกัษรจีนสีทองแปลความไดว้า่ “ สุสานฉลองพระองคแ์ละพระมาลาของพระเจา้ตาก
สินแห่งกรุงสยาม ” สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมยัเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เม่ือฤดูใบไมร่้วง ค.ศ. 
1985 มีประวติัเล่าวา่หลงัจากสมเด็จพระเจา้ตากสินสวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบริพารเช้ือสายจีนไดน้ าฉลอง
พระองคแ์ละพระมาลามา 2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นชุดไทย อีกชุดหน่ึงเป็นชุดจีน กลบัมามอบให ้พระญาติที่หมู่บา้น
หวัฝู่ น้ี พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุส่ิงของเหล่าน้ีไวส้กัการะ 

 สมควรแก่เลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
13.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD851 (มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
15.50 น. ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวัสดภิำพ... 

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

 
อตัรำค่ำบริกำร   *** รำคำพเิศษไม่แจกกระเป๋ำ *** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ เดก็ต ่ำกว่ำ 18 ปี  พกัเดีย่ว 

12-16, 18-22  ก.ย.62 
19-23, 21-25, 22-26 ต.ค.62 
14-18, 20-24, 21-25 พ.ย.62 

11-15, 18-22 ธ.ค.62 

16,999.- 5,000.- 

29 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63 
30 ธ.ค.62 – 03 ม.ค.63 
31 ธ.ค.62 – 04 ม.ค.63 

21,999.- 6,900.- 

 
 
 
 
 
 
 
 



@ @ อัตรำนี้รวม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั     
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่นรายการ  
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม          
- ค่าที่พกั    
- ค่าน ้ าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    
- ค่าน ้ ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   
- ค่าวซ่ีาเด่ียว 1,650 บาท (ยืน่ที่สถานทูตจีน ประเทศไทย) 

 

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

 
@ @ 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 

 ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง โดยต๋ัวเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผิดชอบช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนช่ือต๋ัว / ต๋ัว 1 ใบ + ส่วนต่ำงของภำษีน ้ำมันเช้ือเพลิง หรือ ตำมหลักเกณฑ์ที่สำย
กำรบินก ำหนด และบริษัทฯ จะหักค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ เฉพำะเท่ำที่ได้จ่ำยไปล่วงหน้ำตำมจริง เช่น ค่ำวีซ่ำ เป็นต้น 

 
 
 

@ @ 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 
 
 

****โปรแกรมกำรเดนิทำงสำมำรถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 
ท้ังนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลกูค้ำเป็นส่ิงส ำคัญท่ีสุด 

 
บริษทัฯ มีประกนัอุบัตเิหตุทุกท่ีน่ัง ๆ ละ 1,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงิน 500,000 บำท 
 

 
 
 



 
@@ 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*** 

 


