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วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็ก 2 ปีขึน้

ไป 
พักเดีย่ว หมายเหต ุ

12-14 เม.ย.  12,999 14,999 2,000 สงกรานต ์

13-15 เม.ย.  14,999 16,999 2,000 สงกรานต ์

14-16 เม.ย. 13,999 15,999 2,000 สงกรานต ์

15-17 เม.ย. 10,999 12,999 2,000 สงกรานต ์

19-21 เม.ย. 10,999 12,999 2,000  

26-28 เม.ย. 8,888 10,999 2,000  

3-5 พ.ค. 8,888 10,999 2,000  

11-13 พ.ค. 8,888 10,999 2,000  
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18-21 พ.ค. 8,888 10,999 2,000  

24-26 พ.ค. 8,888 10,999 2,000  

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิจนถงึ 2 ขวบ) ราคา 5,000 บาท 

 
***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วดัอามา่ – โบสถเ์ซ็นตป์อล – จตัรุสัเซนาโด ้– จไูห ่
                                   (–/L/D พเิศษ!!! เป่าฮือ้ + ไวนแ์ดง) 
03.40 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสาร ชัน้ 3  

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ แอรเ์อเชยีร ์โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ 
คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารในการเดนิทาง 

06.40 น.  เหนิฟ้าสูม่าเกา๊  โดยเทีย่วบนิที ่FD 760 สายการบนิ แอรเ์อเชยี  
10.20 น.  เดนิทางถงึมาเกา๊  ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเล

ดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์  มอีาณาเขตตดิกบั
ต าบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 
25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมทุร มาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะ
โคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมทุรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะ
เชือ่มถงึกนัดว้ยสะพาน 3 สะพาน คอืสะพานมาเกา๊-ไทปา 
ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม. หลัง
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ (มือ้ท ี1่) ภัตตาคารน าทา่นชม 
เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทอง
สมัฤทธิทั์ง้องค ์ทคีวามสงูทัง้หมด 18 เมตร และหนักกวา่ 1.8 ตัน 
ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามเมือ่โดนแสงเป็นประกาย
เรอืงรองดงูดงามน่าจับตา เรยีกไดว้า่เป็นเจา้แมก่วนอมิลกูครึง่ คอื
รปูปัน้เจา้แมก่วนอมิองคน์ี ้เป็นเจา้แมก่วนอมิทีม่พีระพักตรเ์หมอืน
พระแมม่าร ีทีเ่ป็นเชน่นัน้เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตเุกส
ตัง้ใจสรา้งขึน้เพือ่ใหเ้ป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสทีส่ง่มอบมา
เกา๊คนืใหก้บัจนีจากนัน้น าทา่นนมัสการ วดัอามา่ ใหท้กุทา่นได ้
กราบไหวเ้จา้แมทั่บทมิทีว่ัดอามา่ ซึง่เป็นวัดทีม่ชีือ่เสยีงมากๆ 
ส าหรับนักทอ่งเทีย่วส าหรับวดัแหง่นี้ตัง้อยูใ่กลก้บัทะเล ภายในวัดดู
แลว้ก็แปลกตาดเีพราะวา่มกีารกอ่สรา้งกนัแบบลดหลัน่กนัไปตาม
พืน้ทีท่ีอ่ านวย เนื่องจากสถานทีแ่หง่นี้ตัง้อยูร่มิเชงิเขา เมือ่เดนิพน้
ซุม้ประตก็ูจะพบกบัศาลของเจา้แมทั่บทมิตัง้อยู ่ 
จากนัน้น าทา่นชม วหิารเซนตป์อล ซากโบสถท์ีม่ชีือ่ออกแบบโดย
สถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจั์ดแสดง
ประวัตขิองโบสถ ์ซงึโบสถเ์ซนตป์อลนี้ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น
อนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในดนิแดนตะวนัออก 
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แวะชอ้ปป้ิงยา่น เซนาโดส้แควร ์ถอืไดว้า่เป็นท าเลทองทางธรุกจิ
ของมาเกา๊เพราะรวบรวมสนิคา้คณุภาพและรา้นคา้ตา่งๆ ไวม้ากมาย 
มเีสือ้ผา้ทกุแบบทกุสไตล ์และยังมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้
ตา่งๆ ของมาเกา๊วางขายอยดูว้ยเรยีกวา่ชอ้ปป้ิงทีน่ี่แหง่เดยีวก็คุม้
เกนิพอ น าทา่นเดนิทางขา้มดา่นสู ่เมอืงจไูห ่เขตเศรษฐกจิ 
พเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี จไูหไ่ดรั้บการยกยอ่งจาก
สหประชาชาตใิหเ้ป็น เมอืงมหัศจรรย ์แหง่สาธารณรัฐประชาชนจนี  
(Amazing City in China) ผา่นทางประตบูอกเขต หรอืประตู
พรมแดนระหวา่งจนีและโปตเุกส (มาเกา๊) ซึง่ใชเ้ป็นดา่นพรมแดนสู่

ประเทศจนีสรา้งในปี ค.ศ. 1849 ผา่นเขา้สูจ่นีแผน่ดนิใหญ ่ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ท ี2่) ณ ภตัตาคาร  พเิศษ!!! เป่าฮือ้ 
+ ไวนแ์ดง  

โรงแรมทีพั่ก : Jing Jiang Inn , Goldmet Inn, Xian Quan Hotel  หรอืเทยีบเทา่  
 

 
วนัทีส่อง  หวีห่นี ่– ถนนคูร่กั – พระราชวงัหยวนหมงิ – วดัผูโ่ถว –  รา้นบวัหมิะ, รา้นผา้ไหม,รา้นหยก 
 อสิระช็อปป้ิงกงเป่ย             (เชา้/กลางวนั/เย็น พเิศษ!!! อาหารซีฟู๊๊ ด) 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี3่) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านถ่ายรูปคูก่ับ สัญลักษณ์เมอืงจูไห่ หวีห่นี ่เป็นรูปปั้นนางฟ้า  
ถอืไขม่กุ ซึง่ยืน่ออกไปในทะเล ใหท้า่นชมถนนคูรั่ก เป็นถนนซึง่อยู่
รมิชายหาด ทีท่างรัฐบาลจูไหไ่ดต้กต่างภูมทิัศน์  ไดอ้ย่างสวยงาม
เหมาะส าหรับพักผ่อน และที่ไดช้ื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายใน
บรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นี้ได ้มกีารน าเกา้อี ้หรอื มา้น่ัง ซึง่ท ามา
ส าหรับ 2 คนน่ังเท่านัน้ จงึตัง้ชือ่ว่า ถนนคู่รกั หลังจากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่พระราชวงัหยวนหมงิ พระราชวังแหง่นี้ถกูสรา้งขึน้แทน
พระราชวังใหมห่ยวนหมงิ ณ กรงุปักกิง่ ซ ึง่อยู ่ณ ใจกลางของภเูขาชิ

ลนิ ในเมอืงจูไห่ ท าใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้มดว้ยขุนเขาทีเ่ขยีวชอุม่และมพีืน้ทีค่รอบคลุมทะเลสาบขนาด
มหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเทา่กับสวนเดมิในกรงุปักกิง่ สิง่ทีท่ าใหส้วนหยวน หมงิ แหง่ใหม ่มี
ความแตกตา่งกับสวนเกา่ทีปั่กกิง่ คอืการเพิม่เตมิและตกแตกสวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวันตกผสมกับศลิปะ
จนี สวนหยวนหมงิจงึถอืไดว้า่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่จ าลองมาจากสถานทีใ่นประวัตศิาสตร ์มคีณุคา่ทัง้
ในแงว่ัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และธุรกจิการทอ่งเทีย่ว มภีเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ทีร่าบ
สิง่กอ่สรา้งตา่งๆ สรา้งขึน้เทา่ของจรงิในอดตีทกุชิน้ มมีากกวา่ 100 ชิน้ อาท ิเสาหนิคู ่สะพานขา้มธารทอง 
ประตตูา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว 
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 เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท ี4่) ณ ภตัตาคาร 
น าท่านกราบนมัสการสิง่ศักดิท์ี่ชาวเมืองจูไห่ใหค้วามนับถือ ณ 
วดัผู่โถวซื่อ นมัสการองค์สังกระจาย เพื่อความอุดมสมบูรณ์ 
นมัสการเจา้แมก่วนอมิ เพือ่ความโชคด ีนมัสการองคอ์มติรพทุธเจา้ 
เพือ่การมสีขุสวัสดแีละ นมัสการพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์เพือ่อายุ
ยนืนานน าท่านสู ่ศูนยส์มุนไพรจีน หรือบวัหมิะ ใหท้่าน ไดรั้บฟัง
การบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รวมทัง้ใหท้่านไดรั้บ
บรกิารนวดฝ่าเทา้โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย รา้นผา้ไหม และ หยก 

   ** อสิระใหท้กุทา่นเพือ่ใชเ้วลาในการชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกง
เป่ย **  

Optional รายการทวัรเ์ลอืกซือ้เพ ิม่เตมิ Yuan Ming Yuan Show ราคา 
350 บาทตอ่ทา่น หากลกูคา้เลอืกซือ้ Optional Yuan Ming Yuan Show 

พระราชวงัหยวนหมงิจะถกูยา้ยมาอยูท่า้ยสดุของโปรแกรม 
 

Optional  น าท่านชมโชวห์ยวนหมงิอนัตระการตาดว้ยแสง ส ีเสยีง ที่
พระราชวังหยวนหมงิ โดยจัดแสดงโชวช์ดุตา่งๆ ทีอ่ลังการ เชน่ 
พระราชพธิีปราบดาภเิษก, พธิีแต่งงานสมเด็จพระจักรพรรดใิน
ราชวงศช์งิ , การแสดงระบ าของนางสนม, การเผาไหมล้งของวัง 
เป็นตน้ ซึง่ใชผู้แ้สดงกวา่ 100 ชวีติ หากผูช้มไดช้มการแสดงนี้
แลว้จะเพลดิเพลนิใจ  เพราะนอกจากเป็นการแสดงเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ชงิต่างๆ ที่สวยงามแลว้ ยังไดรั้บ
ความรู ้มกีารบรรยายเป็นภาษาจนีกลาง และองักฤษดว้ย   

  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ท ี5่) ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! อาหารซีฟู๊๊ ด 

โรงแรมทีพั่ก : Jing Jiang Inn , Goldmet Inn, Xian Quan Hotel  หรอืเทยีบเทา่  
  

วนัทีส่าม  จไูห ่– มาเกา๊ – The Venetian – กรงุเทพ ฯ                 (B/–/–) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท ี6่) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัจากรบัประทานอาหาร น าทา่นขา้มดา่นกลบัสูม่าเกา๊   

จากนั้นน าท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของ
เอเชยี The Venetian (มคีา่ฝากกระเป๋า 15 เหรยีญฮอ่งกง
ต่อใบ...ไม่ไดใ้ชร้ถเหมาท ัง้วนั) ภายในพรอ้มสรรพดว้ยสิง่
อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่ก
รนด ์พบกับรา้นคา้แบนดเ์นมชือ่ดังมากมายกวา่ 350 รา้นทีเ่ปิด
พรอ้มใหบ้รกิารแกท่่าน ใหท้่านไดส้ัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 
แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบ พรอ้มใหท้า่นไดส้มัผัส
กับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อติาลี สถาปัตยกรรมเวนิวส
ตรีทสเคปสสีันสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปสตั์ง้อยู่ใจกลาง
โรงแรมเดอะเวเนเชีย่น มาเกา๊ รสีอรท์ โอเต็ล(ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื)  ศนูยก์ารคา้ในรม่สดุหรพูืน้ทีก่วา้ง 1 ลา้น
ตารางฟตุทีร่วมเอาความสวยงามแบบเวนสิ สะพานรปูโคง้และล าคลองคดเคีย้ว 

**อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั**  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.10 น. เหนิฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีร ์เทีย่วบนิที ่FD 767  
23.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพดว้ยความประทับใจ... 
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**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 15 กก.  8.หวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
1. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาทวัรไ์มร่วม  

1. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ที่

สัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป15 กก. / ขากลับ 15 ก.ก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่
 (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่ง
หนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพท์
ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ 
(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใด
อยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆและหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้นโดยมเีงือ่นไขการ
คนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ***ไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี*** 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศ 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงทีต่า่งประเทศทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วนั
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและ
วันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ 

และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาด

บรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  

ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยี

คา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

หมายเหต ุ

1. ออกเดนิทางเป็นกรุ๊ปสว่นตัวตัง้แต ่15 ผูใ้หญข่ึน้ไป 

2. อตัราคา่ทรปิขัน้ต า่ไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถ 1,500 บาท/ คน 

3. ไมส่ามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปนักเรยีน นักศกึษา อาจารย ์หมอ พระ อาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกับยา  เครือ่งประดับ และอาชพีที่

เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 

4. ใชไ้ดเ้ฉพาะกรุ๊ปไทยและลาว ทีเ่ดนิทางไปกลับประเทศไทยหรอืประเทศลาวเทา่นัน้ 

5. รวมวซีา่144 ส าหรับคนไทยเทา่นัน้ หากเกดิกรณีทีไ่มส่ามารถท าวซีา่หนา้ดา่นไดจ้ะเก็บคา่วซีา่เพิม่จากลกูคา้ กรณี

รัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปประเภท144 ลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่งเพิม่ทา่นละ 1,800 บาท 

 

 

 

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


