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เดนิทางวันที่   

วันแรก   กรุงเทพฯ – ซัวเถา    

12.00 เชิญทา่นผู้ มีเกียรติพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภมูิชัน้ 4   อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 10  
โรว์ U เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าเซาท์เทร์ิน (CZ)   โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ จะคอยอํานวยความ
สะดวกแก่ทา่นในเร่ืองเอกสารและสมัภาระ  

14.40 เหินฟ้าสูเ่มืองซวัเถา โดยเท่ียวบินท่ี CZ8356 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  
 จากกรุงเทพฯ ถึงซวัเถา ใช้เวลาเดินทาง 2.50 ชัว่โมง 

       เวลาท่ีประเทศจีน เร็วกวา่ กรุงเทพฯ 1 ชัว่โมง 
18.25 ถึงทา่อากาศยานนานาชาติแหง่ใหม่ของเมืองเจ๋ียหยงั（ 揭 阳 潮

汕机场）หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้ว  
นําทา่นเดินทางสูซ่วัเถาตัง้อยูท่างตอนใต้ของประเทศจีนในมณฑล
กวางตุ้ง มีชายฝ่ังทะเลยาว 325 กิโลเมตร ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้าน
ชาวประมงเลก็ๆ ตอ่ มาถกูยกระดบัฐานะขึน้เป็นเมืองทา่นานาชาติ
ในศตวรรษท่ี 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจีน อนัประกอบไปด้วย เซินเจิน้ , จูไห ่ , เซี่ยะเหมิน 
และซวัเถา ในทศ  วรรษท่ี 80 ปัจจุบนัมีสถานะเทียบเทา่กบัเมือง
เซินเจิน้ , จูไหแ่ละเซี่ยะเหมิน ซึง่เป็นศนูย์กลางธุรกิจการค้าในแถบ
ภมิูภาคแถบนี ้ ถึงซวัเถา แล้วนําทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

ค่ํา           รับประทานอาหารค่ําท่ีภตัตาคาร  
   พกัท่ี 汕头国际大酒店  Shantou International Hotel ระดบั 5 ดาว 
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Tel: 0754-88251212 

 

วันที่สอง             ซัวเถา – แต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจือ้(ภายนอก) – เกาะหม่าสือ  

07.00   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า นําท่านขึน้รถโค้ชปรับอากาศเพื่อเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ ว 

เมืองท่ีงดงามและมีวฒันธรรมเก่าแก่ของคนเชือ้ชาติแต้จ๋ิว 
นําทา่นเดินทางนมสัการสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิ ณ วัดไคหยวนซึง่เดิม
มีช่ือว่า "วดักานลู"่ สร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์ถัง ปีไคหยวน 
(ค.ศ. 738) ตอ่มาภายหลงัราชวงศ์หยวน  จึงมีเรียกว่า "วดั
ไคหยวน" เป็นวดัโบราณท่ีมีความเก่าแก่และมีช่ือเสียงของ
จีนทางตอนใต้   นําชมวัดไทย ซึ่งเป็นวัดท่ีท่านเจ่ียหุ้ ยฮู 
เศรษฐีชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย  รวบรวมเงินสมทบ
ของชาวจีนในประเทศไทย สร้างขึน้และแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 
1992 โดยมีพระสงัฆราชจีนเหยินเตอ๋ช่างซือ (เจ้าอาวาสวดั
โพธ์ิแมนฯ)  ได้ทําพิธีเบิกพระเนตรของพระพุทธรูปในวัด
แห่งนี ้    นําท่านชมสะพานเซียงจือ้  (ภายนอก)หรือ
สะพานววัคู ่ซึง่เป็นสะพานหินโบราณ สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ซุง (ค.ศ. 1170) มีอายปุระมาณ 800 ปี  และ
มีความยาว 500 กวา่เมตร   และได้รับการซอ่มแซมบูรณะใหม่ และทําการเปิดให้เข้าชมในเดือนตุลาคม ปี 
ค.ศ. 2007 ท่ีผา่นมา 

 
 
 
 
 
 
 
12.00   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ เกาะหม่าสือ  ตั ง้อยู่บ ริเวณ

ปากอ่าวซวัเถา เป็นท่ีประดิษฐานของเจ้าแม่ทบัทิม 
นําทา่นสกัการะ ไฮตงัม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทบัทิม ซึ่ง
เป็นเทวนารีทําให้คลืน่ลมสงบ และ ชาวจีนเช่ือกันว่า
หากต้องการให้ชีวิตราบร่ืนก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้า
แม่ทบัทิบแห่งนี ้ ซึ่งเป็นสิ่งศกัด์ิสิทธ์คุ้มครองชาวจีน
แต้จ๋ิวท่ีอาศยัอยูติ่ดทะเล และมีชีวิตอยู่กับทะเล และ
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นอกจากนีบ้นยอดเกาะยงัเป็นท่ีประดิษฐาน ขององค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะหม่าสือ นีมี้ความสวยงามด้วย
ทิวทศัน์ของทะเลสองสท่ีีจะมองเห็นได้จากบนยอดเกาะ  

ค่ํา           รับประทานอาหารค่ําท่ีภตัตาคาร  
               พกัท่ี 汕头国际大酒店  Shantou International Hotel ระดบั 5 ดาว 

Tel: 0754-88251212 

 
 

วันที่สาม  ซัวเถา – เฮียงบู่ซัว – ไต่ฮงกง  – วัดแปะฮวยเจียม 

08.00   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า นําทา่นนมสัการพระพทุธรูปอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเฮียงบู่ซัวในวดัหยวนซนั 

วดัโบราณท่ีมีถึงสองศาสนาภายในวดัเดียวกัน คือศาสนาพทุธและ
เตา๋ ซึง่มีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนานถึง 800 ปี และเป็น
สถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิท่ีมีช่ือเสยีงไปทัว่ทกุสารทิศในแตล่ะปีจะมีผู้
เลือ่มใสศรัทธาเดินทางมานมสัการและขอพรเป็นจํานวนมาก  
เน่ืองจากความเช่ือท่ีวา่ "ขอสิง่ใดจะได้สมดงัปรารถนา"  นําทา่น
เดินทางสูเ่ฉาโจว  หรือแต้จ๋ิว   

12.00   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นสู ่ไต่ฮงกง  ซึง่สร้างขึน้เพื่อเป็นท่ีระลกึถึงพระสงฆ์ชัน้ผู้ใหญ่

ช่ือ ไตฮ่ง ในสมยัราชวงศ์ซง่ (ค.ศ.960-1279)  เดิมช่ือหลงิเอ้อรับ
ราชการเป็นนายอําเภอของเมืองเส้าซิง เป็นคนท่ีมีผลงานทาง 
ราชการเป็นท่ีรักใคร่ของประชาชน จนขนุนางอ่ืนไม่พอใจและ  คอย
กลัน่แกล้ง ในท่ีสดุหลงิเอ้อจึงออกบวชเป็นพระ มี
ฉายาวา่ไตฮ่ง ออกธุดงค์ช่วยเหลอืชาวบ้านจน
เดินทางมาถึงเมืองเฉาหยาง เห็นความลาํบากของ
ชาวนาท่ีประสบภยัแล้ง และเกิดโรคระบาด จึงหยดุ
ธุดงค์และคอยช่วยเหลอืชาวบ้านท่ีนัน้ ปัจจุบนั
สถานท่ีแหง่นีไ้ด้รับการบูรณะซอ่มแซมจากการ



 4 
ร่วมมือร่วมใจกนับริจาคของชาวจีน จนมีความ
ใหญ่โตและสวยงาม มีความกว้าง 2.62 ตาราง
กิโลเมตร   หน้าประตทูางเข้ามีป้ายท่ีทําจากหินอ่อน 
168 ชิน้  สงู 15.68 เมตร เป็นป้ายหินอ่อนท่ีใหญ่
ท่ีสดุของทางตอนใต้ ใจความในป้าย เพื่อช่ืนชม
ความงดงามของขนุเขา ซึง่เขียนโดยรองนายกรัฐมนตรีจีน Yu Xuan Ping ระหวา่งทางนําทา่นนมสัการเฮ่ียง 
เทียงเสีย่งต่ี (ศาลเจ้าพอ่เสอื) กราบขอพรเพื่อเป็นสริิมงคล  นําทา่นเดินทางสูก่คัเจียะ จากนัน้นําทา่น
นมสัการเจ้าแม่แปะฮวยเจียมกิว้เทียน เน๊ีย เน๊ีย วัดแปะฮวยเจียม เป็นท่ีนบัถืออยา่งมาก องค์เจ้าแม่มี
ความศกัด์ิสทิธ์ิ เป็นศาลเจ้าท่ีสร้างอยูริ่มแม่นํา้หัน่เจียง  เป็นท่ีเคารพศรัทธาของคนแต้จ๋ิว ให้ทา่นได้ไหว้จ้าว
มงักรเขียวเพื่อเป็นศิริมงคง 

ค่ํา           รับประทานอาหารค่ําท่ีภตัตาคาร  
   พกัท่ี 汕头国际大酒店  Shantou International Hotel ระดบั 5 ดาว 

Tel: 0754-88251212 
 

  
 
 
 
 

วันที่ ส่ี    บ้านหวังหลี ่– สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช -  

07.00   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เช้า น าท่านเดินทาง ชม บ้านหวังหลี่ ตนัฉ่ือฮว้ง เป็นคนจีนแมนดาริน บา้นเกิดอยูซ่วัเถา บิดาของเขาเป็นชาวจีนที่

มีความภูมิใจในชาติตระกูลของตนเอง บา้นเกิดของเขาคือที่พ  านกั แต่ทอ้งทะเลยา่นเอเชียอาคเนยค์ือทางผ่าน
และที่ท  ามาหากิน บา้นหวัง่หลีอยูน่อกเมืองซัวเถาใหญ่โตนัก บางคนที่พูดเกินจริงไปบา้งเล่าว่า หากคน ๆ 
เดียวเปิดและปิดหนา้ต่าง (ปกติบา้นคนจีนประตู - หน้าต่างมากอยูแ่ลว้) บา้นหวัง่หลีก็จะเป็นงานช้ินเดียวที่
ตอ้งท าทั้งวนั บา้นหลังน้ีถูกยึดภายหลงัการป  ฏิวติัคอมมิวนิสตใ์นแผ่นดินใหญ่ปี 2492 พวกหวัง่หลีตอ้ง
ระเห็จออกจากที่นัน่มาทุกคน เม่ือไม่นานมาน้ี รัฐบาลจีนแผน่ดินใหญ่เปล่ียนนโยบายตอ้งการคืนบา้นหลงัน้ี 
แต่คนหวัง่หลีก็ไม่ไปรับคืน จะดว้ยเหตุผลกลใดไม่ทราบ         
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12.00   รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นสกัการะ สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช 

ความท่ีพระเจ้าตากสนิมีเชือ้สายจีน และเป็นกษัตริย์
ผู้ยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ เอกราชให้ประเทศไทย ทําให้
คนจีนโดยเฉพาะคนท่ีเมืองเฉ่งไฮ้ ท่ีเป็นบ้านเกิดของ
บิดาของพระเจ้าตากสนิให้ความรักมาก จนกระทัง่
พระเจ้าตากสนิสวรรคต จึงมีการสร้างสสุานให้
พระองค์ในศาลประจําตระกลูแต้ โดยสสุานนีบ้รรจุชุดกษัตริย์และหมวกของพระองค์เอาไว้อยา่งยิ่งใหญ่ 
ตามประเพณีปฏิบติัในหมู่ชาวจีนท่ีหากไม่มีศพให้ฝังก็ให้ฝังเสือ้ผ้าซึง่แสดง ถึงฐานะและตําแหน่ง เพื่อเป็น
ตวัแทนให้คนรุ่นหลงัให้เคารพและสกัการะ จากนัน้เดินทางกลบั เมืองซัวเถา  

ค่ํา           รับประทานอาหารค่ําท่ีภตัตาคาร  
    พกัท่ี 汕头国际大酒店  Shantou International Hotel ระดบั 5 ดาว 

Tel: 0754-88251212 
 

  
วันที่ห้า    ซัวเถา – กรุงเทพฯ              

06.00   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
07.00 นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
11.05  นําทา่นเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CZ8355 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

จากซวัเถา ถึง กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทาง 3.05 ชัว่โมง 
  เวลาท่ีกรุงเทพฯ ช้ากวา่ ประเทศจีน 1 ชัว่โมง  

13.10  ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ (ขาเข้า ชัน้ 2) โดยสวสัดิภาพ 

 
                         

 
 


