
 

 

มาเก๊า จูไห่ เซินเจิน้ เทีย่ว 3 เมืองสุดคุ้ม 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – มาเก๊า –จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊งเป่า - ชมโชว์น า้พุเต้นระบ า   (–/-/เยน็พเิศษ!!! เป่าฮ้ือ + ไวน์แดง) 

04.00 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 2 เคาน์เตอร์  สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมี
เจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและท่ีนัง่ 

06.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมาเก๊า  โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD 775 



10.20 น. เดินทางถึงมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้ า
เพิร์ล  มีอาณาเขตติดกับต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้ งหมด 25.8 ตร.กม. 
ประกอบไปดว้ยคาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากบั
เกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพาน
มิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม. หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

หรือเทีย่วบิน 

06.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมาเก๊า  โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD 760 
น าท่านเดินทางข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค๊ช เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน จูไห่ไดรั้บ
การยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น เมืองมหัศจรรย ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Amazing City in 
China) ผ่านทางประตูบอกเขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปตุเกส (มาเก๊า) ซ่ึงใช้เป็นด่าน
พรมแดนสู่ประเทศจีนสร้างในปี ค.ศ. 1849 ผา่นเขา้สู่จีนแผน่ดินใหญ่  
พาท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์ 5,000 กวา่ ร้านคา้ มี
สินคา้ใหท้่านเลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนมชั้นน าต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ท่ีน่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง 
เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถูก ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!!! เป่าฮ้ือ + ไวน์แดง 
จากน้ัน ชมโชว์น ้าพุเต้นระบ า ท่ีอลงัการ ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเหินหาวสู่สวรรค์ เตน้
ระบ า น ้ าพุอลงัการงานสร้างท่ีไม่ไดเ้คยเห็นมาก่อน (เน่ืองจากเป็นโชวน์ ้ าพุกลางแจง้ หากเกิดเหตุสุดวิสัย
ไม่วา่กรณีใดๆ เช่น ปิดปรับปรุง/ฝนตก/ ท่ีท าให้โชวง์ดแสดง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ชดเชยรายการ
โชวอ่ื์นหรือสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน) 

 โรงแรมท่ีพกั: 365 Art Hotel,Vienna Hotel ,  หรือเทียบเท่า (เมืองจูไห่)  
 

วนัทีส่อง หวีห่น่ี - ถนนคู่รัก– เซินเจิน้ - วดักวนอู – หมู่บ้านฮอลแลนด์+พพิธิภัณฑ์ เซินเจิน้ - ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้า
ไหม, ร้านหยก – เดินทางสู่ จูไห่    (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปคู่กบั สัญลกัษณ์เมืองจูไห่ หวี่หน่ีเป็นรูปป้ันนางฟ้า  ถือไข่มุก ซ่ึงยื่นออกไปในทะเล ให้

ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยูริ่มชายหาด ท่ีทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กต่างภูมิทศัน์  ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะ
ส าหรับพกัผ่อน และท่ีไดช่ื้อว่าถนนคู่รัก เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีได ้มีการน าเกา้อ้ี 
หรือ มา้นัง่ ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงตั้งช่ือวา่ถนนคู่รัก 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมือง เซินเจิ้น โดยรถโค๊ช เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้น
ชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีเน้ือท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซินเจ้ินได้รับการวาง
ระบบผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิทศัน์ และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบสวยงาม 



จากนั้น น าท่าน เดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหว้เทพจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซ่ือสัตย์ 
ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความ
เขม้แข็งเด็ดเด่ียวองอาจไม่คร่ันคร้ามต่อศตัรู ท่านเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก 
และไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องวา่งไม่ให้เพล่ียงพล ้ าแก่ฝ่ายตรง
ขา้ม และให้เกิดความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคียงท่ีซ่ือสัตยห์รือบริวารท่ีไวใ้จไดน้ัน่เองดงันั้นประชาชนคน
จีนจึงนิยมบูชา และกราบไหวท้่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ดา้น 
จากนั้น น าท่านชมสวนดอกไม ้ฮอลแลนด์ THE FLOWER TOWN IN HOLLAND ในเซินเจ้ิน โดยได้
ออกแบบและก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้นเนเธอร์แลนด์ขนาน
แท้ท่ีนิยมออกแบบหลังคาหน้าจัว่ให้ลวดลายไม่ซ ้ ากัน ราวกับจะประกวดประชันกันก็ไม่ปาน เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ ก าลงัเป็นนิยมในขณะน้ี ท่ีน่ีเป็นสวนสาธารณะท่ีมีร้านดอกไม ้และมุมภาพ
ภาพท่ี สวยงาม อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟให้นัง่ชิลกนั โดยแต่ละร้านจะไดรั้บการออกแบบให้มีสไตล์ และคง
เอกลกัษณ์ใหมี้บรรยากาศเหมือนอยูฮ่อลแลนด์ แต่กลมกลืนเขา้ภูมิทศัน์ลอ้มรอบเมืองเซินเจ้ิน อีกทั้งยงัมี
พื้นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ไดแ้ก่ สวนหย่อม น ้ าพุ ลานอเนกประสงค์ส าหรับจดัการแสดงหรือดนตรี ห้อง
แสดงสินคา้หรือนิทรรศการ เหมาะกบัการถ่ายรูปเป็นอยา่งมาก 
น าท่าน ไปยงั SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภณัฑ์ เซินเจ้ิน) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจดัแสดง
นิทรรศการเก่ียวกบัเมืองเซินเจ้ิน มีทั้งโบราณวตัถุ ประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วฒันธรรม
และศิลปะ เปิดให้เขา้ชมมาตั้งแต่ปี 1988 จากนั้นน าท่านแวะชมและเลือกซ้ือสินคา้โอท็อปของประเทศ
จีน เช่น ชาจีน,ยางพารา ,บวัหิมะ และหยก (พิพิธภณัฑ ์เซินเจ้ินปิดทุกวนัจนัทร์) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัณ ภัตตาคาร 
 น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน หรือบัวหิมะให้ท่าน ได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน 

รวมทั้งใหท้่านไดรั้บบริการนวดฝ่าเทา้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ร้านผ้าไหมและ หยก 
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ จู่ไห่ โดยรถโค๊ช  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 โรงแรมท่ีพกั: 365 Art Hotel,Vienna Hotel ,  หรือเทียบเท่า (เมืองจูไห่)  
 

วนัทีส่าม จูไห่ – มาเก๊า – โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์- วัดเจ้าแม่กวนอิม- ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –  
จัตุรัสเซนาโด้– The Parisian Macao- The Venetian - กรุงเทพ ฯ                            (เช้า/กลางวนั/–) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัจากรับประทานอาหาร น าท่านข้ามด่านกลบัสู่มาเก๊า  
 จากนั้นน าท่านชม วิหารเซนต์ปอล ซากโบสถ์ท่ีมีช่ือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของ

โบสถ์มีพิพิธภณัฑ์จดัแสดงประวติัของโบสถ์ ซึงโบสถ์เซนต์ปอลน้ีได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์
แห่งศาสนาคริสต์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออก ...เดินทางสู่...เซนาโดส้แควร์...สถานท่ีช้อปป้ิง
ใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊าภายในบริเวณตกแต่งด้วยตึกอาคารอายุกว่า 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกสท่ี
อพยพมาตั้งหลกัแหล่งอยูใ่นมาเก๊าเม่ือคร้ังอดีตงดงามตา ดว้ยพื้นกระเบ้ืองซ่ึงน ามาจากยุโรปตกแต่งเป็น



รูปเกลียวคล่ืนอนังดงาม น าท่าน เดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอมิ ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดใน
เกาะมาเก๊า"สักการะเจา้แม่กวนอิม องคเ์จา้พอ่กวนอู เจา้แม่ทบัทิม หรือ อาม่า เพื่อความเป็นศิริมงคล 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ผา่นชม องค์รูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง (Kun Iam Statue) ท่ีตั้งอยู่ริมทะเลเจา้แม่กวนอิมองค์ทอง
สร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองคมี์ความสูง 18เมตร หนกักว่า 18ตนั ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบวัดูงดงาม
อ่อนชอ้ยสะทอ้นกบัแดดยามเยน็เป็นประกายเรืองรอง เหลืองอร่ามงดงามจบัตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆจะ
เห็นวา่เจา้ แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึงคือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตร์
เป็น หนา้พระแม่มารีท่ีเป็นเช่นน้ีก็ เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกส ตั้งใจสร้าง ข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์
ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน 
น าท่าน ผ่านชม The Parisian Macao รีสอร์ทแบบครบวงจรอนัเป็นผลงานช้ินเอกจากวิสัยทศัน์ของ 
Sheldon G. Adelson มีก าหนดเปิดให้บริการในช่วงกลางเดือนกนัยายน 2559 รีสอร์ทแห่งใหม่น้ีจะเพิ่ม
ความอลงัการให้กบัเมืองรีสอร์ทอยา่ง Sands(R) Resorts Cotai Strip Macao ดว้ยห้องพกัและหอ้งสวทีสุด
หรูราว 3,000 ห้อง นอกจากนั้นยงัน ามนต์เสน่ห์ ความมหัศจรรย ์และกล่ินอายของ "นครแห่งแสงไฟ" 
อย่างกรุงปารีสมาสู่  มาเก๊าดว้ย  The Parisian Macao มีทุกอย่างท่ีคุณคาดหวงัว่าจะไดรั้บจากรีสอร์ทใน
เครือของ Sands China ดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน อาทิ ห้องพกัและห้องสวีทราว 3,000 ห้อง 
โดยหอ้งพกั 1 ใน 3 ของทั้งหมดมองเห็นววิหอไอเฟลจ าลอง นอกจากนั้นยงัมีหา้งสรรพสินคา้ Shoppes at 
Parisian ท่ีมีร้านคา้บูติกมากกวา่ 150 ร้าน ทั้งร้านเส้ือผา้แฟชัน่ของดีไซเนอร์ช่ือดงัและของแบรนด์ชั้นน า
มากมาย ซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีบรรยากาศชวนให้นึกถึงถนนฌ็องเซลิเซ่อนัเล่ืองช่ือในกรุงปารีส แขกของรี
สอร์ทและนกัท่องเท่ียวยงัสามารถเพลิดเพลินไปกบัความบนัเทิงแบบฝร่ังเศสท่ีอดัแน่นทุกวนั อาทิ  
การแสดงดนตรีริมทาง ละครใบ ้และการแสดงเปิดหมวกต่างๆ ทั้งยงัสามารถเดินเล่นบริเวณสวน น ้ าพุ 
เขาวงกต และสระน ้ าใสราวกระจก พร้อมเพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเล่นมา้หมุน ตูเ้กม หรือนัง่สบายๆใน
ร้านอาหารเล็กๆก็ไดเ้ช่นกนั นบัเป็นบรรยากาศแบบฉบบักรุงปารีสอยา่งแทจ้ริง 
จากนั้น น าท่านสัมผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชียThe Venetian ภายในพร้อมสรรพดว้ย
ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้ความบนัเทิง และสถานท่ีช้อปป้ิงท่ีแกรนด์ พบกบัร้านคา้แบนด์เนมช่ือดงั
มากมายกว่า 350 ร้านท่ีเปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านไดส้ัมผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื่อล้ิม
ลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผ ัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี  
สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเน
เช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล(ไม่รวมค่าล่องเรือ)  ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพื้นท่ีกวา้ง 1 ลา้นตารางฟุตท่ีรวม
เอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้และล าคลองคดเค้ียว 

อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
22.40 น. เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD767 

00.30+ น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพดว้ยความประทบัใจ... 

** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ** 



ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ ส าหรับลากได้ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทาง 
หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีการแจ้ง
ทางบริษัทก่อนท าการออกตั๋วภายใน หากไฟต์มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษัทจะไม่
รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

ท่านละ 
เด็กต ่ากว่า 18 ปี 

ท่านละ 
พกัเดี่ยว 

ไฟล์บิน วนัเดินทาง 

760/767 3-5 ม.ิย.62 5,999 8,999 4,500 
760-767 12-14 ก.ค.62 5,999 8,999 4,500 
760/767 23-25 ส.ค.62 5,999 8,999 4,500 
760/767 28-30 ส.ค.62 5,999 8,999 4,500 
760/767 18-20 ก.ย.62 4,999 8,999 4,500 
760/767 16-18 ต.ค.62 5,999 8,999 4,500 
760/767 6-8 พ.ย.62 5,999 8,999 4,500 

ไม่มีราคาเด็ก เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี (Infant) สอบถามราคา 
 

หมายเหตุ  

1.  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การ 3ประชาสัมพนัธ์สินคา้
พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภณัฑจ์ากไผ,่ จิวเวอร่ี
, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบ

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวนัและเวลาใเดนิทางได้ทั้งนีเ้พ่ือป้องกนั

ปัญหาเทีย่วบินล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความ

ผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเทีย่วบินการยกเลกิเทีย่วบินมกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั

ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลงเน่ืองจากสายการบินพจิารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือควา   

ควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) 

 โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณ ี

 



วา่  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
เกบ็ค่าทวัร์เพิม่ท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

2.  ราคาทวัร์ไม่รวมค่าด าเนินการย่ืนเอกสารวซ่ีากรุ๊ป ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจีน หากช าระแล้วไม่สามารถคืนเงินส่วน
นีไ้ด้  

3.  กรณีทีท่างประเทศจีนมีการประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ปทุกประเภท ประกาศฉุกเฉินหรือ เน่ืองด้วยเหตุผลใดๆกต็าม (ทาง
บริษัทจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการท าเอกสารวซ่ีาทีช่ าระมาแล้วทุกกรณ)ี เป็นเหตุไม่สามารถเข้าด่าน จูไห่/เซินเจิน้ได้ 
ทางบริษัทจะต้องปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาดังนี้ 
3.1 หากมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโปรแกรมตอ้งเขา้พกัท่ีมาเก๊า หรือ ฮ่องกง และเพิ่มค่าใชจ่้ายลูกคา้จะตอ้งท า

การช าระเพิ่มทุกกรณี ค่าใชจ่้ายส่วนต่างตามความเป็นจริง 
3.2 หากมีความจ าเป็นต้องท าวีซ่าเด่ียว วีซ่าติดเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทยลูกค้าจะเป็นผูช้  าระค่าวีซ่า/ค่า

ด าเนินการหรือลูกคา้สามารถยื่นวีซ่าเองได ้การท าวีซ่าเด่ียวเอกสารจดัส่งบริษทัก่อนการเดินทางไม่ต ่ากวา่ 10 
วนัท าการก่อนการเดินทาง (ไม่รวมวนัหยุดราชการและเสาร์-อาทิตย)์ หากใหท้างบริษทัยื่นใหลู้กคา้จะตอ้งช าระ
เพิ่ม 1,800 บาท  

3.3 กรณีตอ้งท าวีซ่าหน้าด่าน (ไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ปประเภท 144) ลูกคา้ท่ีสามารถยื่นวีซ่าไดพ้าสปอร์ตตอ้งเคยเดินทาง
มาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 1 คร้ัง พาสปอร์ตตอ้งท าก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไม่สามารถยื่นวีซ่าประเภทน้ีได ้ช าระ
ค่าบริการเพิ่มตามความเป็นจริง 

4.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้  าร่วมกนัเพื่อมีการลงร้านตามนโยบายการ
ท่องเท่ียว ให้ลงร้านแต่ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อย่างใดและเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปีจ าเป็นต้องช าระเงินเพิ่มท่านละ 
3,000.- บาท 

5.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ได้ท  าร่วมกนั ส่วนของวีซ่ากรุ๊ปประเภท 140 
หรือ 144 : หากมีลูกคา้ยกเลิกเดินทาง ติดธุระต่างๆ ให้ลูกคา้แจง้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วนั ท าการ เน่ืองจากทาง
บริษทั ต้องท าการถอนรายช่ือวีซ่ากรุ๊ปออก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท าการหน้าด่านแล้วจะมีผลกระทบต่อ
โปรแกรมทวัร์  และในกรณี ส่วนห้องพกั : หากลูกคา้ลดจ านวนคนเดินทางใหแ้จง้ก่อนเดินทาง 7 วนัท าการ เพื่อ 

 
 จดัการปรับเปล่ียนหรือลดจ านวนห้องพกั ตามความเหมาะสม หากลูกคา้ไม่แจง้ ทางแลนด์จีนจะเรียกเก็บเงินเพิ่ม

หากท่านนอนพกัเด่ียว 
6.  ค่าโรงแรมทีพ่ัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วนัเดินทาง มี

เหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกันกับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จัดห้อง
ให้เป็น ห้อง TRIPLE ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มค่าห้องพักเดี่ยว ส าหรับท่านที่เดินทาง 2 ท่าน แต่
อกี 1ท่านไม่สามารถเดินทางได้ 

7. ส่งหนา้พาสปอร์ต พร้อมช าระเงิน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทางได ้กรณีส่งหนา้บตัรประชาชน ตอ้ง
สะกดตรงตามท่ีส่งมาเท่านั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ช่ือท่ีส่งมาสะกดไม่ตรงกบับตัรประชาชนท่ีส่งในคร้ังแรกไม่
สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้ฉะนั้นลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือเอง 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
2. รวมค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% +  ราคารวมภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
4. โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
6. ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
7. ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
8. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม  

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าด าเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจีน ท่านละ 1,500 บาท ช าระพร้อมค่าทัว (หากช าระ
แล้วไม่สามารถคืนเงินส่วนนีไ้ด้ทุกกรณเีป็นค่าด าเนินการย่ืนเอกสาร เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพเิศษ)  

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

3. ค่าทปิคนขับรถ/มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ช าระวนัแรกทีส่นามบิน 
 ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากนั )  

4. ค่าทปิคนหัวหน้าทวัร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึน้อยู่กบัความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
5. โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็น

หลกั 
6. กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถื้อพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 
7. วซ่ีาเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งช าระและจดัการเองท่ีสถานฑูต 
8. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเด่ียวยืน่จากไทยเขา้ประเทศจีน หรือค่าวซ่ีาประเภทอ่ืนๆ เช่นวซ่ีา 140/ยืน่เด่ียวหนา้ด่าน (ท่ี

ไม่ใช่วซ่ีากรุ๊ปประเภท 144 ) 
 

เง่ือนไขการจองทวัร์  
ช าระมัดจ าท่านละ 3,000 บาท ภายใน 1 วนั เพ่ือส ารองที่น่ัง ช าระส่วนทีก่่อนเดินทาง 30 วนั และส่งหน้าพาสปอร์ตหลงัท า
การจอง พร้อมแจ้งสลิปการโอนเงิน  
 
เง่ือนไขการยกเลกิทวัร์  
เน่ืองจากเป็นราคาทวัร์โปรโมช่ันเม่ือช าระแล้วไม่สามารถยกเลกิการเดินทางได้ทุกกรณ ี 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้



2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีทีท่างประเทศจีนมีการประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ปทุกประเภท เน่ืองด้วยเหตุผลใดๆกต็าม (ทางบริษัทจะไม่มีการคืน
เงินค่าบริการท าเอกสารวซ่ีาทุกกรณ)ี **กรณีท าวซ่ีาเดี่ยว** ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศจีน ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศ
ยกเลกิวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวซ่ีาเดี่ยวจากไทยเพิม่ ท่านละ 1,800 บาท 
 
 

 

 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกนัว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทุกประการ 


