
แผนการเดินทาง ทัวรสํารวจมาตุภูมิ         http://hakkapeople.com/node/637 
ตามท่ีไดคุยกันไววาจะมีการจัดไปเท่ียวจีนกันสักครั้ง ซึ่งเปาหมายหลักของทริปน้ีคือ พาคณะไปสํารวจมาตุภูมิ ในแผนดินเกิด

ของบรรพชนชาวฮากกาในถ่ินตางๆ ไดเขาชมแหลงท่ีรวมวัฒนธรรมของชาวฮากกา ต้ังแตชมถูโหล (บานดิน/หอดิน) ในเขตฮกเก้ียน
ท่ีไดรับเปนมรดกโลก ไลลงมาผานไทปู สูเมืองเหมยโจ ซ่ึงเมืองหลักของชาวฮากกา(กวงตุง) ท่ีใชสําเนียงชิมขัก แลวลงมาเมืองเฟงซุน
เปนแหลงใหญของปนซันขัก ท่ีบางทานรูจักในนามเมืองทองคัง แหลงบอน้ํารอนท่ีดีเย่ียมของจีน ผานเกียดหยองท่ีเปนแหลงชาวฮากกา
ในเขตแตจ๋ิว และเมืองซัวเถา ท่ีบรรพชน
ไทยเช้ือสายจีน ใชเปนทางสูสยาม
ประเทศเปนสวนใหญ  

นอกจากจะไดพาทานยอนรอยแหลง
อารยธรรมด่ังเดิมแลว ในตอนทายก็จะพา
ทานไปชมบานเมืองของจีนในยุคปจจุบัน 
ท่ีเมืองกวางเจา เพื่อจะไดรูเห็นเปรียบ
เท่ียบ เรื่องเลาของอาปา อาแม อากุง  
ใหเราได Update กัน เนื่องจากกวางเจา
เปนเมืองหลวงของเขตนี้ ท่ีมีความเจริญ
มาชานาน มีแหลงใหเลือกชม เลือกชอป
หาของฝาก กอนกลับบานไดอีกดวย  

ซ่ึงไดจัดแผนการเดินทาง ตรวจสอบ
เท่ียวบิน จัดหาท่ีพัก และจุดทองเท่ียว 
ตางๆ และประสานงานตางๆ ลงตัวแลว 
ไดโปรแกรมดังตอไปนี้            

(ณ เวลาเดินทางอาจใชเสนทางที่เหมาะสมกวาที่แสดงในแผนที่นี)้  

ซัวเถา-เฟงซุน-หยงต้ิง(ถูโหลว)-เหมยโจว-กวางเจา 
17-22  ตุลาคม  พ.ศ. 2553 ( 6 วัน 5 คืน)

 
17 ตค. 53 กรุงเทพฯ-ซัวเถา    
09:00 พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคานเตอร U สายการบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน 

(ทางเขาประตู 9-10)  

11:30 โดยสายการบินไชนา เซาทเทิรน แอรไลน เท่ียวบินท่ี CZ376 นําทานเดินทางสูซัวเถา อาหาร
พรอมเครื่องด่ืมบนเครื่อง ระหวางการเดินทาง  

15:30 เดินทางถึงทาอากาศยานซัวเถา ผานกองตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระเรียบรอย (เวลาใน
ประเทศจีนเร็วกวาปรเทศไทย 1 ช่ัวโมง) จากนั้น นําทานเขาสูตัวเมืองซัวเถา  

19:00 บริการอาหารคํ่า เปนอาหารซีฟูดสดๆ ในภัตตาคารท่ีขึ้นช่ือของเมืองซัวเถา แลวพักท่ี โรงแรม 
INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทา  

 

18 ตค. 53 เกาะมาสือ-เฟงซุน-อาบนํ้าแร(เมืองทองคัง)  
07:00 บริการอาหารเชา ท่ีโรงแรม แลวเดินทางสูเกาะมาสือ เพื่อนมัสการองคมาจู หรือไฮตังมา หรือท่ีชาวไทยรูจักในนามเจาแมทับทิม 

(ถาโอกาสอํานวย อาจสลับโปรแกรมไปชมฮวงซุยของพระเจาตากสินของเรา ในเมืองซินหัว  ท่ีสมเด็จพระเทพฯ ทานทรงเปดเมื่อ
ป 2546) จากนั้น นําทานสู เมืองเกียดหยอง (เจียหยาง) นําทานชม จ๋ินเชียง ซ่ึงเปน
ประตูเจดียท่ีมีอายุราว 621 ป  

12:00 บริการอาหารกลางวัน ท่ีภัตตาคาร 
หลังอาหาร เดินทางสูเมืองเฟงซุน ซ่ึงเปนเมืองหลักของผูใชสําเนียงปนซันขัก เปนแหลง
น้ําพุรอนท่ีดีท่ีสุดแหงหนึ่งของประเทศจีน เพราะถือวาชวยรักษาสุภาพ และมีประโยชน
ตอรางกายและผิวพรรณมาก จากนั้น นําทานเขาท่ีพัก ใหทานไดอาบน้ําแรเพื่อสุขภาพ
ภายในโรงแรม (กรุณาเตรียมชุดวายน้ําไปดวย) และทานใดท่ีตองการนัดพบญาติ 
สามารถใชเวลาในชวงเย็นนี้ได  

18:00 บริการอาหารเย็น ท่ีภัตตาคาร พักท่ี โรงแรมเทียนเจียงฮอทสปริง (เฟงซุน)  

(ชมภาพอื่นๆ ของเมืองเฟงซุนยามค่ํา และบอนํ้าแร ไดที่ http://hakkapeople.com/node/287 ) 

 



 

19 ตค. 53 วัดจีก้ง-มังกรมิเลเนียม-หยงต้ิง-ถูโหล(หอดิน/บานดิน) 
07:00 บริการอาหารเชา ท่ีโรงแรม 

หลังอาหาร นําทานไหวพระท่ีวัดจ้ีกง ท่ีต้ังอยูบนยอดเขา เปนสถานท่ีฮวงจุยดีมากๆ แหง
หนึ่งซ่ึงชาวจีนโพนทะเลท่ีอาศัยอยูในเมืองไทยเปนผูท่ีสรางขึ้นมา ไดชมมังกรมิเลเนียม 
ท่ีต้ังอยูบนเทือกเขา ท่ีชาวจีนโพนทะเลท่ีอาศัยอยูในสิงคโปร เปนผูท่ีสรางขึ้น ย่ิงใหญ
ตระการตางดงามย่ิงนัก ซ่ึงไดปรากฏเห็นเปนสงาบนหัวเว็บเรามาชานาน และมังกรตัวนี้  
ยังไดลงในหนังสือกินเนสบุคอีกดวย 

     
(ชมภาพอื่นๆ ของเมืองเฟงซุนไดที ่http://hakkapeople.com/node/297 )  

12:00 บริการอาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  หลังอาหารเดินทาง สูเมือง
หยงต้ิง นําทานเขาชมบานดิน “ถูโหลว” (หอดิน) ท่ีหงเคิน เปนกลุม
หมูบานขนาดใหญ มีหอดินนอยใหญเรียงรายอยูนับพันหลัง  ซ่ึงเปน
บานเกาแกท่ีสรางดวยดิน และไดรับการยกยองวา เปนหมูบานมรดก
โลก ท่ีจะไดชมหมูตึกบานดิน รูปทรงเลขาคณิตท่ีแปลกตา มีท้ังทรง

กลม ส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม โดยบานท่ีมีขนาดใหญหลังหนึ่งสามารถจุ
คนไดกวา 300 คน มีความสูงประมาณ 3 – 4 ช้ัน กอสรางดวยดินท่ีมี
ความหนาของกําแพงถึง 1 เมตร จึงทําใหมีอุณภูมิเย็นในหนารอน และ
อบอุนในหนาหนาว และเปนปอมปราการท่ีสามารถปองกันสัตวราย 
ขาศึก และแผนดินไหวอีกดวย 
จึงนับวาเปนสถาปตยกรรมท่ี
ทรงคุณคา นาภาคภูมิใจในภูมิ
ปญญาย่ิงนัก 

(ชมภาพอื่นๆของหมูบานน้ีไดที่ http://hakkapeople.com/node/303 )  
19:00 บริการอาหารคํ่า ท่ีภัตตาคาร พักท่ี โรงแรมจ๋ินเซิน  
 

20 ตค.53 หอดินซูซี- เหมยโจว-บานพกัตากอากาศของนายหูเหวินหู-บานนายพลเยเจี้ยนยิง 
07:00 บริการอาหารเชา ท่ีโรงแรม หลังอาหาร นําชมสวนของถูโหลวท่ี หมูบานชูชีหมูบานชูชีหมูบานชูชี    ท่ีมีพิพิธภัณฑเครื่องใชโบราณของชาวฮากกา และท่ีมีพิพิธภัณฑเครื่องใชโบราณของชาวฮากกา และท่ีมีพิพิธภัณฑเครื่องใชโบราณของชาวฮากกา และ

สภาพหมูบานยังคงสภาพดังเดิมอยูมาก 
 

 

 

 

 

 

 

(ชมภาพอื่นๆของหมูบานน้ีไดที่ http://hakkapeople.com/node/340 ) 

จากนั้น นําทานชม บานพักตากอากาศของนายหูเหวินหู มีชีวิตอยูในป1882-1954เปนนักธุรกิจท่ี มีช่ือเสียงและโดดเดนมากของจีนเปนผู
ริเริ่มกอต้ังอุตสาหกรรม ยาหมอง ในช่ือ “ยาหมองตราเสือ”เปนบานพักตากอากาศท่ีท่ีสรางขึ้นในป1946 ครอบคลุมพื้นท่ี 2,730 ตาราง
เมตร เปน 1ใน3 บานพักตากอากาศท่ีนายหูเหวินหู สรางขึ้น(อีกสองแหงอยูในสิงคโปรและฮองกง) ซ่ึงปจจุบันทางรัฐบาลจีนไดบูรณะ
สถานท่ีและจัดต้ังเปนพิพิธภัณฑ                        (ชมภาพเพ่ิมเติมไดที ่http://hakkapeople.com/node/302) 

12:00 บริการอาหารกลางวันท่ี
ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู
เมืองเหมยโจว นําทานชมบานเกิด
ทานจอมพลเยเจ้ียนยิง ซ่ึงเปนชาว
ฮากกา มีบานเกิดอยูในอําเภอเหมย
เส้ียน ท่ีท่ีอยูเบ้ืองหลังการขับเคล่ือน
ชาติจีน ใหเจริญกาวหนาอยางย่ิง จึง
ไดสรางหอระลึกประวัติศาสตร ขึ้นไว
ใหไดศึกษากัน 



   
(ดูภาพเพ่ิมเติมไดที่ http://hakkapeople.com/node/341) 

18:00 บริการอาหารเย็น ท่ีภัตตาคาร พักท่ีโรงแรมเทียนหยวน ซ่ึงอยูในยายคนเดินกลางเมืองเหมยโจ ท่ีทานสามารถเลือกรถชมเมือง
ตามอัธยาศัย หรือจะไปสวนสาธารณะ เพื่อดูชาวบานเขารองเพลงซันกอกันแบบสดๆ หรือนัดพบญาติ สามารถใชเวลาในชวงเย็นนี้ได  
(ดูภาพเมืองเหมยโจ ไดที ่http://hakkapeople.com/node/334 )  

   
21 ตค.53 พิพธิภัณฑชาวจีนฮากกา-กวางเจา  
07:00 บริการอาหารเชา ท่ีโรงแรม หลังอาหาร เดินทางสู พิพิธภัณฑชาวจีนฮากกา ซ่ึงเปนพิพิธภัณฑท่ีรวบรวมและนําเสนอเรื่องราวตางๆ 

เก่ียวกับชาวจีนฮากกาในทุกๆ ดานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศจีน  

 
12:00 บริการอาหารกลางวัน ท่ีภัตตาคาร หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองกวางเจา ระหวางทางใหทานพักผอน เพื่อชมงานแสดงยาม

คํ่าคืน หรือชมทัศนียภาพของสองขางทางตามอัธยาศัย  
17:30 บริการอาหารเย็นท่ีภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชมการแสดงละครสัตวนานาชาติบันลือโลก ซ่ึงมีนักแสดงจาก รัสเซีย แอฟริกา 

จีน ท่ีขึ้นช่ือวาดีท่ีสุดในประเทศจีน เต็มไปดวยความต่ืนเตนท่ีหาไมไดจากท่ีไหนและสนุกสนานท่ีไมรูจบ พักท่ีโรงแรมเซ็นจูรี่ 

   
22 ตค.53 กวางเจา-สนามบินสุวรรณภูม ิ
07:00 บริการอาหารเชาในโรงแรม หลังอาหาร นําทานชมอนุสาวรีย 5 แพะ ซ่ึงเปนสัญลักษณประจํา

เมืองกวางเจา ในอดีตชาวเมืองกวางเจาเช่ือกันวาเทวดาไดบันดาลแพะท้ัง 5 ตัวนี้ลงมาเพื่อให
ความ อุดมสมบูรณแกชาวเมืองกวางเจา  
แลวชมอนุสรณสถานทาน ดร.ซุนจงซาง รัฐบุรุษทานหนึ่ง ท่ีชาวฮากการูจักกันดี 

12:00 บริการอาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร อ่ิมหนําสําราญแลว ใหทานเลือกซ้ือสินคานานาชนิดยาน 
ถนนไปจิงลู ซ่ึงเปนแหลงชอปปงท่ีขึ้นช่ือของเมืองกวางเจา  

16.30 เดินทางสูทาอากาศยานกวางเจา  
19.40 โดยสายการบินไชนา เซาทเทิรน แอรไลน เท่ียวบินท่ี CZ361 นําทานเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

บริการอาหาร พรอมเครื่องด่ืมบนเครื่อง ระหวางการเดินทาง โดยเจาหนาท่ีของสายการบิน  

21:30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

(หมายเหตุ หากมีเหตุสุดวิสยั หรือเปนความตองการของคณะ อาจมีการปรับเปล่ียนรายละเอยีดจุดแวะชมใหมีความเหมาะสมกับคณะผูเดินทางมากยิ่งข้ึนได)



สรุปคาใชจาย ซัวเถา-เฟงซุน-ถูโหลว-เหมยโจว-กวางเจา 17-22 ตุลาคม พ.ศ.2553 ( 6 วัน 5 คืน)  
                      ที่พักโรงแรม 4 ดาวข้ึนไป อาหารพิเศษเฉพาะถ่ิน  

• คาเดินทาง + ท่ีพัก + อาหาร + คนนําทางทองถิ่น + คาธรรมเนียม คาบัตรเขาชมการแสดง และ คาใชจายอ่ืนๆ  

� อัตราคาบริการผูใหญพักหองคูทานละ 25,850.- บาท 

• คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีตองจายเพ่ิม 5,850.- บาท มีรายละเอียดดัง นี้  

� คาบริการทํา Visa ทานละ 1,200.- บาท  
� คาภาษีสนามบิน + คาภาษีน้ํามัน 4,350.- บาท 

� คาทิปไกดตลอดเสนทาง (วันละ 10 หยวน 6 วัน) 300.- บาท  
ดังน้ัน คาใชจายรวมท้ังส้ินท่ีทานตองเตรียมไวใชจายตามรายการท่ีเสนอในทริปน้ี  
    (เก็บรวมครั้งเดียว ไมมีการเก็บเพ่ิมเติมใดๆ อีกตลอดรายการน้ี ยกเวนการใชจายเองนอกรายการ และซื้อของสวนตัว) 
                                           รวมท้ังส้ิน 25,850 + 5,850 = 31,700.- บาท 

กรณีพิเศษ อ่ืนๆ 

• กรณีพักเด่ียวเพ่ิมคาใชจายทานละ 3,500.-บาท  

• กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พัก 3 รวมผูปกครอง (ไมเพ่ิมหอง) คิดราคา 25,000.- บาท 

• กรณีที่ผูรวมเดินทางอยูในจีน (พบกันที่สนามบินซัวเถา และสิ้นสุดทีท่างที่กวางเจา) ไดลดคาเคร่ืองและหนังสือเดินทาง 14,600.- บาท 

หมายเหต ุ 

• รายการนี้ไดรวมคาประกันอุบัติเหตุสําหรับการเดินทาง ในวงเงินทานละ 1,000,000 (หนึ่งลานบาท)  
(ไมรวมอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือคาใชจายตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากความลาชา การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน และปญหา
ทางการเมือง และการปฏิเสธการเขาเมืองจากกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น)  

• โรงแรมที่พัก ทุกแหง เปนระดับ 4 ดาวข้ึนไป และอยูในแหลงที่ยามเย็น-คํ่า ทานสามารถเดินออกมาสัมผัสกับบานเมือง หรือสิ่งที่เดนๆ 
ของเมืองนั้นไดงายๆ ซึ่งทัวรนี้ ตองการใหทาน ไดสัมผัสกับอาหารที่ขึ้นช่ือประจําถิ่น ที่พักสะอาดนอนหลับสบาย ไมเหนื่อยโทรมจนเกินไป และมี
ความสุขตลอดการเดินทาง 

• คุณภาพอาหารที่จัดให ตามราคานี้จะเปนระดับพิศษกวาปรกตทิวัรทั่วไป คือ ไปถึงเมืองไหน ควรไดล้ิมรสอาหารช้ันเลิศ จากกุกฝมอืตน
ตําหรับของเมืองนั้น เชน เมืองซัวเถาเปนอาหารซีฟูตสดๆ อยูเมืองกวางเจา ก็เปนภัตตาคารอาหารกวงตุงช้ันดี และเมื่ออยูในถ ิ นฮากกา ก็จะเปนอาหาร
ฮากกาตนตําหรับที่มีคุณภาพคัดสรรแลว เพ่ือจะไดสัมผัสถึงสิ่งที่ขึ้นช่ือของแตละเมืองจริงๆ ครบทุกดาน ซึ่งเปนขอไดเปรียบเมื่อเราไปเปนกรุป สามารถ
สั่งอาหารชุดใหญ โดยมีผูเชียวชาญ พาไปถึงที่ไมตองลองผิดลองถูกกันเอง 

• สําหรับทานที่จํากัดอาหารบางประเภท หรือมีภาวะภูมิแพอาหารบางประเภท กรุณาแจงลวงหนา เพ่ือจะไดเตรียมอาหารคุณภาพระดับเดียวกัน 

• ขอสงวนสิทธิในการจัดคูนอนสําหรับ ทานที่มาเดียว หรือทานที่ไมไดแจงความประสงควาตองการพักเด่ียว หรือพักรวมกับทานใดไวเปนการ
ลวงหนากอน  และถาหากมีเหตุสุดวิสัย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสม  

• กรณีที่คณะที่รวมเดินทาง มีมติขอเปล่ียนแปลงจุดแวะชม สามารถกระทําไดในระหวางเดินทางได ยกเวนเที่ยวบิน วันที่เขาพักโรงแรม 
เสนทางที่ทางการจีนมีระเบียบบังคับ และหนวยงานสถานที่ ที่ผูจัดติดตอขอนัดหมายไวแลว จําเปนตองคงเวลารายการไว ไมสามารถเปล่ียนแปลง 

ส่ิงท่ีควรนําไปดวย   

 ยาประจําตัว กลองถายรูปพรอมอุปกรณ เส้ือคลุมกันลม ชุดแตงกายและรองเทาสวมสบาย อุณหภูมิเฉล่ียในชวงนั้น คาดวาประมาณ 
22-26 องศา  

 
สําหรับทานที่สนใจ โปรดรีบจองดวน รับจํานวนเทาที่จะหาต๋ัวเคร่ืองบินได  

เนื่องจากเวลาดังกลาว ตรงกับงานเอ็กซโปของเมืองกวางเจา และใกลวันชาติจีนท่ีคนจีนนิยมเดินทางมาก ซ่ึงการจองเพิ่มภายหลัง
จะไมแนใจวาจะหาต๋ัวเพิ่มไดหรือไม และควรสงพาสปอรต มาแตเนินๆ เนื่องจากตุลาคม สถานทูตจีนหยุดทําการ ถาขอ Visa ไมทัน 
หรือหาต๋ัวเครื่องบินไมไดจะเกิดปญหามาก 

สิ่งที่สําคัญสําหรับการจองที ่ 
• หนังสือเดินทางไทย ท่ีมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน 

• รูปถายสีขนาด 2 น้ิว สี จํานวน 2 รูป (หามเปนสติกเกอรและรูปถายเอง) 

• เงินมัดจํา 5,000 บาทข้ึนไป เพ่ือนําไปใชจายคา visa และการจองตางๆใหทาน หรือจายเต็มจํานวนครั้งเดียว เพ่ือ
ความสะดวกและคลองตัว ก็ยินดีอยางย่ิง 

สถานที่ในการจัดสง รูปถาย + พาสปอรต สามารถสง EMS มาที ่ 
นายคณากร ศรีมิ่งมงคลกุล  7/5 อาคารศรีมงคล ถ. ปากชอง-ลําสมพุง อ.ปากชอง  จ.นครราชสีมา 30130  

การโอนเงินผานธนาคาร หรือ ATM  

กองทุนชุมชนฮากกา (hakkapeople fund.) เลขท่ีบัญชี 188-2-78919-1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาปากชอง  

สําหรับทานท่ีโอนเขามาแลว สามารถแจงไดหลายวิธี เชน  
• Email แจงช่ือ เพศ อายุ เบอรติดตอกลับ และวันเวลา ยอดเงินท่ีโอน หรือ ใบสลิบมาท่ี hakka@hakkapeople.com  

• การสง Fax ใหสง ช่ือ เพศ อายุ เบอรติดตอกลับ ใบสลิบมา ท่ี 044 316 321 

• สวนการโทรศัพทเขามานั้น ทานจะไมมีหลักฐานการสง แตคิดวาคงไมมีปญหา ดูยอดท่ีแจงตรงกันในวันนั้นก็ได ถาเกรงวา
ตัวเลขจะสับสนกับทานอ่ืน ใหโอนมามีเศษเงิน ซ่ึงเงินสวนท่ีเกินมาถือเปนการบริจาคสนับสนุนกองทุน ไวเปนคาใชจายของเว็บ และทํา
โครงการเพื่อสืบสานอารยธรรมของชาวฮากกาไดตอไป  เนื่องจากการจัดทัวรในครั้งนี้ เปนราคาทุนท่ีไดมา จัดเพื่อเพื่อนสมาชิกดวยกัน 
ไมไดบวกผลตางกําไรไว                                                          สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี 081 9665092 (คณากร ศรีมิ่งมงคลกุล)  


