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**  เมืองเหมยโจว  ....เมืองประวัติศาสตร์ และถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของจีน จึงได้รับ                

         การขนานนามมากมายหลายชื่อ เช่น เมืองแห่งชาวจีนฮากกา  
                                     เมืองแห่งวัฒนธรรม เมืองแห่งเพลงพื้นบ้าน และเมืองแห่งชาวจีนโพ้นทะเล  

**  หมู่บ้านฮากกา   ...บ้านดินของชาวจีนแคระมีความเป็นเอก ลักษณ์ อันโดดเด่น มีประวัติ

         ความเป็นมาอันยาวนาน ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอันดับที่ 36 ของจีน 
 

ก าหนดการเดินทาง  เดือนมกราคม – เดือนเมษายน  2562 
 

วันแรก        สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา - เหมยโจว 

07.00 น.  คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 1-2  สายการบิน 

แอร์เอเชีย  พบเจ้าหน้าทีบ่ริษัทคอยให้การต้อนรบั 
09.00 น.  เดินทางสู่ซัวเถา โดยเทีย่วบินที่ FD850 (มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
13.10 น.        เดินทาง เมืองซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ถ่ิน  กาํเนิดชาวแต้จิ๋วที่มีอาศัยอยู่ทัว่โลก ซัว

เถา เป็นหนึ่งในจังหวัดของจีนที่ตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีพืน้ที่ 234 ตารางกิโลเมตร จังหวัดซวัเถา ตั้งอยูท่างทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้ง ซัวเถาเป็นหนึ่งในถ่ินฐานของจีนแต้จิว๋ ที่พูดภาษาแต้จิว๋ ซึ่งเป็นภาษาที่

แยกย่อยมาจากภาษาหมนิใต้ (ฮกเกี้ยนใต้) เมืองซวัเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ตอ่มาถูกยกระดับ

ฐานะขึ้นเป็นเมืองทา่นานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซัวเถา

เป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลทีอ่พยพไปตั้งถิ่นฐานยัง ประเทศตา่ง ๆ กวา่ 30 ประเทศทั่วโลก ปจัจุบันลูกหลาน

ชาวจีนโพ้นทะเลเป็นกําลังสาํคัญในการผลักดันให้เศรษฐกจิของเมืองซวัเถาพัฒนา  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู ่เมืองเหมยโจว เป็นเมืองประวัติศาสตร์ และถอืเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่สาํคัญของจีน จึง

ได้รับการขนานนามมากมายหลายชื่อ เช่น เมอืงแห่งชาวจนีฮากกา เมืองแห่งวัฒนธรรม เมืองแห่งเพลงพื้นบา้น และ

เมืองแห่งชาวจนีโพ้นทะเล เป็นต้น... 
ค่ า บรกิารอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร  หลังอาหาร 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั (พกัที่เหมยโจว)   MEIZHOU JINDEBAO HOTEL   หรือเทียบเท่า  
วันที่สอง         เหมยโจว-หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา-หูเหวินฮู่บ้านโบราณ - เหมยโจว  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ัก หลังอาหาร....  
 นําทา่นเดินทางสู่เมืองหย่งติ้ง มณฑลฮกเกี้ยน ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัส

บรรยากาศวิวสองขา้งทาง  
เที่ยง             บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร หลังอาหาร....นําทา่นเดินทางสู่

มรดกโลกบ้านดินฮากกา (ชาวจีนแคระ) ซึ่งมคีวามเป็นเอกลักษณ์ อัน

โดดเด่น และมีประวัติความเปน็มาอันยาวนาน โดยบ้านจะมกีารแบ่งเป็น 2 
ลักษณะ คอื แบบทรงกลม มี 360 หลังคา และทรงเหลีย่ม ม ี4,000 หลังคา 

ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนแคระเป็นอยา่งดี 
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เพราะบ้านที่สร้างมานี้สามารถที่จะปอ้งกันแผ่นดินไหว อัคคีภัย และสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิตามสภาพแวดลอ้ม

ได้ รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงความรักใคร่กลมเกลียวของชาวจนีแคระจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนําทา่นเดินทางกลับเมอืง

เหมยโจว พาท่านชมบ้านโบราณหูเหวินฟู หมู่บา้น จุงชวน หมู่บา้นนี้มีผูม้ีชือ่เสียง 2 คน คือ สองพี่นอ้งยาหมอง

ตราเสอืหูเหวนิฟู และน้องชายหูเหวินเป้า ลกูสาวหู่เหวินฟู ใช้เงิน 500 กวา่ลา้นหยวน สรา้งบ้านพพิิธภัณฑ์ และ

เจดีย์ฟูเป้า โดยมีทา่นนายกหลเีผิง เขียนป้าย ฝู่หวุ่นฟูกี้เน่ียม กว่าน ให้ไว้เป็นที่ระลกึ ใกลก้นักับเสาหินเป็นศาลบชูา

บรรพบุรุษของหมู่บา้นฝู่นี้ และทางทีม่าจะมีบันไดหินเกา้ขั้นครึ่ง ถ้าลูกหลานเซี่ยงฝู่ ที่ไปอยู่ที่อื่นจะต้องรูจ้ํานวนขัน้

ตรงน้ี ถ้าถูกถามแลว้ตอบไม่ถกูก็แสดงว่าไม่ใช่คนหมู่บ้านจุงชวนนี้แน่ 
ค่ า บรกิารอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร  หลังอาหาร 

  น าท่านเข้าสู่ที่พกั (พกัที่ซัวเถา)   HAPPY  HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ซัวเถา - แต้จิ๋ว - วัดไคหยวน - ซัวเถา - ช้อปป้ิงถนนคนเดิน   
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ัก หลังอาหาร.... นําทา่นเดนิทางสู่  เมืองแต้จิว๋ เป็นเมืองโบราณ เป็นต้นกําเนิด

ของ “วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่งสาํคัญอีกแห่ง ที่ต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนทัว่โลกด้วยตึกรามบา้นช่องแบบ

โบราณที่บางแห่งมีประวัตินับพันปีอยา่งไม่เปลี่ยนแปลง  จากนั้นนําท่านชม  สะพานเซียงจื่อ หรือสะพานวัวคู่  

เป็นสะพานโบราณขา้มแม่น้าํหานเจียง มีชื่ออีกชื่อหน่ึงว่า สะพานกว่างจี ้ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของตัวเมืองแต้จิ๋ว 

เริ่มสรา้งในสมัยราชวงศซ์่ง โดยใช้เวลาสรา้งยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่งเป้นช่วงที่

กว้างที่สุด มีความกวา้งประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิด-ปิดได้   
เที่ยง             บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร หลังอาหาร...นําทา่นสู่ วดัไคหยวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต้จิว๋ เป็นวัด

พุทธนกิายมหายานโบราณ สร้างขึ้นในสมยัจักรพรรดิอ์งค์ที ่7 แห่งราชวงศ์ถัง ซึ่งมีนามรชัสมัยว่า “คายหยวน” ตรง

กับปี ค.ศ. 738 ภายในวัดยังมวีัตถุโบราณมากมายที่สร้างขึน้ต่างยุคต่างสมยักัน 
ค่ า บรกิารอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร  (อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง) หลังอาหาร.... 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั (พกัที่ซัวเถา)   HAPPY  HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า 
 ท่านสามารถเดินช้อปปิ้ง...ถนนคนเดินเมืองซัวเถา มีสินค้า เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ราคาถูก ให้ท่านได้

เลือกซื้อ 

วันที่สี ่ ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทบัทมิ) - ไตฮ่งกง (ปอเต็กตึ้ง) - เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ัก หลังอาหาร....นําท่านเดนิทางสู ่เกาะมาสือ ตั้งอยู่บริเวณปากอา่วซัวเถา เป็นที่

ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม นําทา่นสักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทบัทิม ซึ่งเป็นเทวนารีทาํให้คลื่นลมสงบ 

และชาวจีนเชือ่กันว่าหากต้องการใหช้ีวิตราบรื่นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจา้แม่ทับทิบแห่งนี ้ซึ่งเป็นสิ่งศักดิส์ิทธค์ุ้มครอง

ชาวจีนแต้จิ๋วทีอ่าศัยอยู่ติดทะเล และมีชวีิตอยูก่ับทะเล....จากนั้นนําท่านสู่ ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) นมัสการไต่ฮงกง

อันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรณุาของทา่น ปัจจบุัน่สสุานแห่งนี้ได้รับการบรูณะซ่อมแซมจากการ

รว่มบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งน้ีเกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซอื สมัย

ราชวงศซ์่ง ตามจดบันทกึของโบราณคดี ต้าเฟิงจูซ่ือเป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อาํเภอเวนิโจว มณฑลเจอ๋เจียง 

สอบไดจ้ิ่นสือ้เป็นขา้ราชการชัน้ผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและขา้ราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึง
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หมู่บ้านเหอผิงหลี่มณฑลกวางตุ้ง ได้สรา้งวัดสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจบ็ให้แก่ชาวบ้าน

ตลอดมา หลังมรณภาพชาวบา้นได้ฝังศพ ณ ที่เหอ ผิงหลี ่และสร้างศาลเจ้าไว้เพือ่เป็นการรําลึกถึงบุญคุณและความ

ดีขององคไ์ต่ฮงกงผูน้ี ้
เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  หลังอาหาร.... 

 จากนัน้นําท่านสู่ เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ)  ตั้งอยูท่ี่อาํเภอลู่เฟิง สรา้งในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซอ่มแซม

มากมาย จนกลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผูค้นศรทัธามาบูชาอยู่เสมอ ปจัจุบันเฮี่ยงบูซ๋ัวไดผ้สมผสาน

กับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ใหท้่านได้นมัสการเจ้าพอ่เสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยไดจ้ําลองมาสู่ศาลเจ้า

พ่อเสอืบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจนีแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสําหรบันักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสกัครั้งหนึ่ง ซึ่งคน

ส่วนใหญ่หลังจากนมสัการที่เฮี่ยงบู๋ซวันี้แลว้ กลับมากจ็ะทาํการค้าขึ้นประสบแต่ความสาํเร็จในชวีิต ทกุๆปีจะมีผูท้ี่มา

บนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทกุสารทศิ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ 

ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรือ่งน้ํา ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจา้พร้อมกันนั้นก็ยังมพีระพทุธรูปประดิษฐานอยู่ใน

วิหารหนา้ เป็นสถานทีส่ักการะบูชาของคนซวัเถาอยา่งกวา้งขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจนีโพ้นทะเล โดยเฉพาะ

ชาวจีนในประเทศไทยจะนับถอืกันมาก 
ค่ า บรกิารอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร....หลังอาหาร.... 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั (พกัที่ซัวเถา)   HAPPY  HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า         ซัวเถา - เท้งไฮ้ – สุสานพระเจ้าตาก - กรงุเทพ ฯ  
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ทีพ่ัก หลังอาหาร... 
 เดินทางสู่เมืองเท่งไฮ้ พาท่านสักการะสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งของสุสานนีม้ีแม่น้ําและคลอง

ล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อนและหมูบ่้าน ตวัสสุานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทําแบบฮวงซุ้ย มีปา้ยหินแกรนิตสี

ชมพูสลักตวัอักษรจนีสีทองแปลความได้วา่ “ สุสานฉลองพระองคแ์ละพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม ” 
สร้างขึน้ในปีที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไมร้่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเลา่วา่

หลังจากสมเด็จพระเจา้ตากสนิสวรรคตได ้2 ปี ข้าราชบริพารเชือ้สายจีนได้นําฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด 

ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้ พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุ

สิ่งของเหลา่นี้ไว้สกัการะ 
 สมควรแก่เลานาํทา่นเดินทางสู่สนามบิน  
13.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เที่ยวบิน FD851 (มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
15.50 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ... 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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อัตราค่าบรกิาร   *** ราคาพิเศษไม่แจกกระเป๋า *** 
 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เดก็ต่ ากว่า 18 ปี  พักเดี่ยว 

09-13 // 10-14 // 12-16 // 16-20 // 19-23 ม.ค.62 
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 

18,999.- 5,000.- 

 
@ @ อัตราน้ีรวม @ @ 

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ     
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ  
- ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม          
- ค่าที่พัก    
- ค่าน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    
- ค่าน้ํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX   
- ค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท (หากท่านทําวีซ่ากรุ๊ปไม่ได้ ต้องทําวีซ่าเดี่ยว เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท) 
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@ @ อัตราน้ีไม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น  ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์   
- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ   
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)  
- ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 150 หยวน ตลอดการเดินทาง 

 
@ @ เงื่อนไขการให้บรกิาร @ @ 

มัดจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการแจ้งจอง // ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วัน  
* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงิน ทั้งหมด

หรือบางส่วนให้กับท่าน 
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  

บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

@ @ การยกเลิก @ @ 
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าเสียหายเต็มจํานวน 
 

เงื่อนไขในการให้บริการ เพิม่เติมส าหรับสายการบินแอร์เอเซีย 
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่าย

อื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 
 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิก

ต้องรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง หรื อ ตาม

หลักเกณฑ์ที่สายการบินก าหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวี

ซ่า เป็นต้น 
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@ @ หมายเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก

ค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการ

เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนามที่

ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องย่ืนขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวี

ซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อ

สถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลทีป่ระจําในต่างประเทศหรอืสาํนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง ประเทศที่ประจํา ณ 

ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท 
 
 

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปล่ียนได้*** 
ทั้งนี้ยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญที่สุด 

 
บริษทัฯ มีประกันอบุัตเิหตทุกุที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอบุัตเิหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


