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เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเ์อเซีย โหลดกระเป๋าได ้20 กิโลกรมั 

 ชม องคเ์จา้แมก่วนอิม ตัง้อยู่บรเิวณรมิทะเล สรา้งดว้ยทองสัมฤทธิท์ัง้องค ์
 สักการะ วดัอามา่ หรอืท ีค่นใหญ่รูจั้กกันในนามของ เจา้แม่ทับทมิ 
 ชอ้ปป้ิง เซนาโดส้แควร ์ศูนย์รวมสนิคา้มากมาย 
 เดอะเวเนเชีย่น  โรงแรมคาสโินสุดหรูของมาเก๊า 
 ถนนคูร่กั The Lover’s Road ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิ 
 ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป๋ย แหล่งชอ้ปป้ิงศูนย์การคา้ตดิแอร ์5,000 กว่า รา้นคา้ 
 พระราชวงัหยวนหมงิ สรา้งขึน้แทนพระราชวังเก่าหยวนหมงิ ณ กรุงปักกิง่ 
 โชวสุ์ดอลงัการ โชวห์ยวนหมงิหยวน ท ีจ่ะบอกเรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องจนี 
 พเิศษ!!! เมนูเป๋าฮือ้ และไวนแ์ดง 

 
 
 
 

มาเกา๊ จไูห่ 3 วนั 2 คืน 

เดินทางเดือน  ก.พ. – เม.ย. 60 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ท่าน 
จอยแลนด ์

ไม่ใชต๋ั้วเครือ่งบนิ 
พกัเดีย่ว 

09 – 11 ก.พ. 60 (วนัมาฆบูชา) 8,900.- 3,500.- 3,000.- 

12 – 14 ก.พ. 60 (วนัมาฆบูชา) 8,900.- 3,500.- 3,000.- 

17 – 19 ก.พ. 60 8,900.- 3,500.- 3,000.- 

19 – 21 ก.พ. 60 7,900.- 3,500.- 3,000.- 

24 – 26 ก.พ. 60 8,900.- 3,500.- 3,000.- 

26 – 28 ก.พ. 60 8,900.- 3,500.- 3,000.- 

03 – 05 ม.ีค. 60 8,900.- 3,500.- 3,000.- 

10 – 12 ม.ีค. 60 8,900.- 3,500.- 3,000.- 

12 – 14 ม.ีค. 60 7,900.- 3,500.- 3,000.- 

17 – 19 ม.ีค. 60 8,900.- 3,500.- 3,000.- 

19 – 21 ม.ีค. 60 7,900.- 3,500.- 3,000.- 

24 – 26 ม.ีค. 60 8,900.- 3,500.- 3,000.- 

26 – 28 ม.ีค. 60 7,900.- 3,500.- 3,000.- 

31 ม.ีค. – 02 เม.ย. 60 8,900.- 3,500.- 3,000.- 

06 – 08 เม.ย. 60 (วนัจกัร)ี 9,900.- 3,500.- 3,500.- 

07 – 09 เม.ย. 60 8,900.- 3,500.- 3,500.- 

12 – 14 เม.ย. 60 (วนัสงกรานต)์ 12,900.- 3,500.- 3,500.- 

13 – 15 เม.ย. 60 (วนัสงกรานต)์ 14,900.- 3,500.- 3,500.- 

14 – 15 เม.ย. 60 (วนัสงกรานต)์ 14,900.- 3,500.- 3,500.- 

15 – 17 เม.ย. 60 (วนัสงกรานต)์ 14,900.- 3,500.- 3,500.- 

21 – 23 เม.ย. 60 8,900.- 3,500.- 3,500.- 

27 – 29 เม.ย. 60 7,900.- 3,500.- 3,500.- 
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วนัที ่1 
กรุงเทพฯ – มาเก๊า – เจา้แมก่วนอิมรมิทะเล – วดัอามา่ – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์

เวเนเชีย่น – รา้นขนมพืน้เมอืงมาเก๊า –  จูไห ่ 

 
07.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์1-2  

ของสายการบนิ AIR ASIA (FD) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและ
บัตรขึน้เครือ่ง 

10.10 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตมิาเก๊า โดยเทีย่วบนิที ่FD762  
***ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิแอรเ์อเซียไมอ่นุญาต
ใหเ้ลือกทีน่ ัง่จะเป็นระบบสุ่มทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
13.45 น.  เดนิทางถึงท่ามาเก๊าเมืองที่มปีระวัติศาสตรอ์ันยาวนานและน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพียงแค่ หมู่บา้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาต ิดัง้เดมิจนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที ่
16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนีเ้พื่อตดิต่อคา้ขายกับชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยู่ใน
แถบนีท้ ีส่ าคัญคอืชาว โปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรม ของ
ชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่ ีก่ารผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออก
และตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรยีกไดว่้าเป็น �ยุโรปใจกลางเอเชยี �มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บน

ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวัน ตกของสามเหลีย่มปากแม่น ้าเพิรล์ ในอดตีมาเก๊าเป็นอาณานคิมของโปรตุเกสนาน ถงึ 
400 ปีวถิชีวีติด าเนนิการไปอย่างเรยีบง่ายจนกระทั่งวันทีโ่ปรตุเกสพลกิประวัตศิาสตรด์ว้ยการท าพิธส่ีงมอบมา
เก๊าคนืใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจนีเมือ่วันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.1999 นับจากนั้นมาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึง่ใน
เขตปกครองพิเศษของจนีอย่างสมบูรณ์ จากนัน้น าท่านเดนิทางชม องคเ์จา้แมก่วนอิม ตัง้อยู่บรเิวณรมิทะเล 
สรา้งดว้ยทองสัมฤทธิท์ัง้องคท์คีวามสูง 1.8 เมตร น ้าหนักประมาณ 1.8 ตัน ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวขนาดใหญ่ 
มคีวามสวยสดงดงาม ยามเย็นสีทองขององคเ์จา้แม่กวนอมิจะรับกับแสงแดด มคีวามสวยงามมาก รูปป้ันเจา้
แม่กวนอิมนี ้สรา้งขึ้นโดยชาวโปรตุเกสครั้งเมื่อโอกาสที่โปรตุเกสคนืฮ่องกงใหแ้ก่ทางการจนีเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ใหก้ับคนรุ่นหลังไดช้ม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัอามา่ หรอืท ีค่นใหญ่รูจั้กกันในนามของ เจา้แม่
ทับทมิ ภายในมหีนิแกะสลักขนาดใหญ่เป็นรูปเรอืส าเภา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเจา้แม่อาม่าขึน้มายันมา
เก๊าเมือ่ครัง้อดตี บรเิวณหนา้วัดมีรูปป้ันสงิโตตัง้อยู่ 2 ตัว ซึง้วัดแห่งนีจ้ะมผูีค้นไปศักการะตลอดทั ้งปี จากนั้น
น าท่านสู่ โบสถเ์ซนตป์อล โบสถแ์ห่งนีถู้กสรา้งขึน้ราว ค.ศ.1602 ใหค้รัง้แรกทีส่รา้งเสร็จมคีวามตัง้ใจใชเ้ป็น
โรงเรียนสอนทางดา้นศาสนาของชาวตะวันตกในดินแดนที่ห่างไกล แต่หลังจากนั้นราว ค.ศ.1835 ไดเ้ก ิด
เพลงิไหมค้รัง้ใหญ่มีความรุนแรงมาก ท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อตัวโบสถท์ัง้หมด จนเมือ่ปี ค.ศ.1991 ทาง
ประเทศมาเก๊าไดเ้ขา้มาท าการบูรณะใหม่คงเหลอืไวเ้พียงประตูหนา้และบันไดทางเขา้เพียงเท่านัน้ ดา้นหลัง
ของโบสถจั์ดเป็นพิพิธภัณฑท์างดา้นศาสนา น าท่านชอ้ปป้ิง เซนาโดส้แควร ์ศูนย์รวมสนิคา้มากมาย เสือ้ผา้
แฟช่ันสุดชกิ ลนิคา้แบรนด์เนมดังจากทั่วทุกมุมโลก มากกว่า 300 รา้น ของตกแต่ง ของโบราณ ของฝาก 
ของที่ระลึก เครือ่งประดับ ถูกใจขาชอ้ปอย่างแน่นอน หรือถา้หากใครที่อย่างน่ังชวิๆ ลองชมิอาหารก็ม ี
ภัตตาคาร กว่า 40 รา้น เซนาโดส้แควรม์คีวามโดดเด่นอย่างมาก พื้นถนนปูลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลอนๆ ราว
กับอยู่ในทอ้งทะเลกวา้ง รวมไปถงึรูปทรงอาคารรา้นขายสนิคา้ต่างๆ มองแลว้โดดเด่นสะดุดตา หากแมใ้ครที่
ไม่อยากชอ้ป แค่ไดม้าถ่ายรูปก็มคีวามสุขแลว้ จากนัน้น าท่านสู่ เดอะเวเนเชีย่น โรงแรมคาสโินสุดหรูของมา
เก๊า มหีอ้งรับรองนักท่องเท ีย่วกว่า 1000 หอ้ง  พิเศษ...หากใครอย่างอย่างสัมผัสบรรยายกาศแบบอติาล ีตอ้ง
ลองล่องเรอื กอนโดล่า (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าบรกิารล่องเรอื) และมบ่ีอนคาสโินทีนั่งเสีย่งโชคจากทัว้โลกมาลอง
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เสีย่งโชค นอกจากนัน้หากใครทีไ่ม่อยากเล่นการพนัน ภายใน เดอะเวเนเชีย่นก็มรีา้นคา้ใหช้อ้ปป้ิงรวมถึง
รา้นอาหารใหเ้ลอืกของชมิลองทานอกีดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านสู่ รา้นขนมพืน้เมอืงมาเก๊า รา้นคา้ใหญ่ทีร่วมสิง่ของพื้นเมอืงทีม่เีอกลักษณ์ของมาเก๊า เช่น ขนมผัว
จ๋า เมยีจ๋า ลูกอมรสนม นอกจากนียั้งเป็นแหล่งรวมสนิคา้น าเขา้จากอเมรกิา ออสเตรเลียทีร่าคาถูก เนือ่งจาก
มาเก๊าเป็นเมอืงปลอดภาษี ดังนัน้หากใครที่รับประทานยาบ ารุงอยู่แลว้ ซือ้ท ีร่า้นคา้นีจ้ะไดร้าคาถูกเหมอืนซื้อ
ท ีป่ระเทศตน้ทางจรงิๆ ตัวอย่างสนิคา้ชือ่ดังไดแ้ก่ น ้ามันตับปลาฉลามทะเลลึกบ ารุงสมอง และยาบ ารุงนมผึ้ง 
ท ีม่สีรรพคุณบ ารุงอายุวัฒนะและบ ารุงผวิพรรณใหเ้ต่งตงึ หรอืครมีรกแกะชือ่ดังท ีค่นไทยนยิมใชบ้ ารุงผวิหนา้ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงจูไห่ของประเทศจนีผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงทีด่่าน กงเป่ย 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 
 

            พักที ่Landmark Hotel / Silver Hotel ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงจูไห ่
   โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อนเดนิทาง 

 

วนัที ่2 
จูไห ่–รา้นบวัหมิะ – รา้นผา้ไหมจนี –รา้นหยก- วดัผุถ่อ่ – ชอ้งป้ิงกงเป๋ย - ถนนคูร่กั – จูไหฟิ่ชเชอร์

เกริล์ – พระราชวงัหยวนหมงิ – ชมโชวห์ยวนหมงิหยวน – พเิศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
น าท่านเยี่ยมชม รา้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จั้กกันดขีองคนไทย เมือ่คราวเกดิอุบัตเิหตุรถแก๊สคว ่าท ีถ่นนเพชรบุร ีเมือ่ 
24 กันยายน 2533 ครัง้นัน้ รัฐบาลจนีไดส่้งยาบัวหมิะอันมสีรรพคุณรักษาแผลไฟไหม ้มาช่วยเหลอืผูป่้วยที่
โดนไฟไหมท้ั่วตัว จากนัน้มาคนไทยก็รูจั้กสรรพคุณของบัวหมิะเรือ่ยมา พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญ ใหท้่านไดช้มการสาธติการนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผ่อนคลายความเครยีด และบ ารุงการ
ไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิจากนัน้น าท่านเยี่ยมชม รา้นผา้ไหมจนี ผลติภัณฑท์ ีท่ าจากไหม ไม่ว่า
จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร และแรงงานคน ชม
การดงึใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จรงิ) เพื่อมาท าไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกับการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใช ้

เอง  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นหยก สมบัตลิ ้าค่าของชาวจนี ใครไดค้รอบครองจะมสุีขภาพแข็งแรงและโชค
ด ีโดยหยกธรรมชาตจิะมหีลายสคีอื สขีาว สเีขยีว สนี ้าตาล สเีหลอืงและสมี่วง  

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 
 จากนัน้น าท่านสู่ วดัผูถ่อ่ สักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ เพื่อเสรมิสรา้งความเป็นสริมิงคลใหก้ับชวีติ วัดแห่งนี้
ตัง้อยู่บริเวณเขา มีความยิ่งใหญ่และอลังการมาก เมือ่ทุกท่านไหวพ้ระเสริมสิรมิงคลใหก้ับตัวท่านเอง
เรียบรอ้ย ลูกคา้สามารถถ่ายรูปบริเวณโดยรอบไดอ้ย่างจุใจ   ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป๋ย แหล่งชอ้ปป้ิง
ศูนย์การคา้ตดิแอร ์5,000 กว่า รา้นคา้ มีสนิคา้ใหท้่านเลอืกมากมาย เช่น สนิคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชัน้น าต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ท ีน่ ีม่ ีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หมด สนิคา้ของทีน่ ี่ม ี
เกอืบทุกอย่าง ในการเลอืกซือ้สนิคา้ของทีน่ ีจ่ะตอ้งเลอืกดูใหด้ ีใหล้ะเอยีดก่อน เพราะสนิคา้ส่วนมากจะเป็น
ของก๊อปป้ี และของจีน�น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัหยวนหมิง พระราชวังแห่งนี้ถูกสรา้งขึ้นแทน
พระราชวังเก่าหยวนหมงิ ณ กรุงปักกิง่ พระราชวังแห่งนี ้ถูกสรา้งขึ้นใหม่อกีครัง้ ณ ใจกลางของ ภูเขาชลิิน 
ในเมอืง จูไห่ ท าใหส้วนแห่งนีโ้อบลอ้มดว้ย ขุนเขาทีเ่ขยีวชอุ่ม และ มพีื้นท ีค่รอบคลุมทะเลสาบขนาดมหมึา 
80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเท่ากับสวนเดมิในกรุงปักกิง่ สิง่ ท ี่ท าใหส้วน หยวน หมงิแห่งใหม่ มคีวาม
แตกต่างกับสวนเก่าท ีปั่กกิง่ คอืการเพิ่มเตมิและตกแตกสวนทีเ่ป็นศลิปะ แบบตะวันตกผสมกับศลิปะจนี สวน 
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หยวนหมงิใหม่ จงึถอืไดว่้าเป็นสถานทีท่่องเท ีย่วซึง่จ าลองมาจากสถานที ่ในประวัตศิาสตร ์มคุีณค่าทัง้ในแง่
วัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และธุรกจิการท่องเท ีย่ว สวนนีไ้ดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตัง้แต่วันที ่1 กุมภาพันธ ์ค.ศ.
1997 เป็นตน้มา มภูีเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นท ีร่าบสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ สรา้งขึน้เท่าของจรงิ ใน
อดตีทุกชิน้ มมีากกว่า 100 ชิน้ อาท ิเสาหนิคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมิง 
สะพานเกา้เลีย้ว จากนัน้น าท่านชม โชวสุ์ดอลงัการ โชวห์ยวนหมงิหยวน ท ีจ่ะบอกเรือ่งราวประวัตศิาสตร์
ของจนีนับตัง้แต่สมัยโบราณ ความเป็นมาผ่านการถ่ายทอดโดยนักแสดงทีม่ ีความช านาญ ประกอบกับ แสง 
ส ีเสยีง ท ีม่คีวามทันสมัย ซึง่ทุกท่านจะไดค้วามรูท้างดา้นประวัตศิาสตรพ์รอ้มกับความสนุก ตืน่เตน้กันไป
พรอ้มๆกัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
เย็น               รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) พเิศษ เมนูเป๋าฮือ้ และไวนแ์ดง 

 
            พักที ่Landmark Hotel / Silver Hotel ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงจูไห ่
  โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อนเดนิทาง 

 

วนัที ่3 จูไห ่- มาเก๊า – กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

          น าท่านผ่านชม ถนนคูร่กั The Lover’s Road ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิซึง่ทางรัฐบาล  
         เมอืงจูไห่ไดท้ าไวข้ึน้เพื่อเป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นทีน่ยิมของบรรดาคู่รักทัง้หลาย 
       จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู เป็นรูป    
         แกะสลักสูง 8.7 เมตร ถอืไข่มุกอยู่รมิทะเล 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิมาเก๊า โดยผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงทีด่่านกงเป่ย 

14.15 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่FD763  
***ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิแอรเ์อเซียไมอ่นุญาต
ใหเ้ลือกทีน่ ัง่จะเป็นระบบสุ่มทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 

16.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แล้วจงึวางมดัจ า  
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกล่าว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลื่อนการเดนิทาง หรอื เปลี่ยนแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 120 หยวน ตลอดทรปิ 
 

ส าคญัมาก!!!กรุณาอ่านและท าความเขา้ใจ 
ลูกคา้ทีม่วี ีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวนัเดินทางทีร่ะบุ กรุณาแจง้เจ้าหน้าทีใ่ห ้
รบัทราบกอ่นการท าจองทวัร ์แตท่ ัง้นี ้บรษิทัไมม่กีารลดราคาทวัรใ์นส่วนของลูกคา้ทีม่วีซี่าจนีทุกกรณี 
PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ นบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการท่องเท ีย่ว 
 ค่าภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 
 ค่าหอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการท่องเท ีย่วหรอืระดับเดยีวกัน 
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเท ีย่ว 
 ค่าใชจ่้ายมัคคุเทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ท ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุประเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

 ค่าธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการท่องเท ีย่ว ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ช่องพิเศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแต่ละประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 120 หยวน / ทา่น / ทรปิ (หวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระค่ามัดจ า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
 ช าระเงนิค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืภายใน 21 วัน ก่อนออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลิก 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยึดมัดจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า

ท ีน่ั่งกับทางสายการบนิ รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมทีพั่กต่างๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่ามัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกต๋ัวแลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

รายละเอียดในการขอวซีา่จนี 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (หมายเหตุ : หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีารช ารุดใดๆ ทัง้สิน้ ถา้
เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี 2 นิว้ 2 ใบ มพีื้นหลังสขีาวเท่านัน้ อัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟูจเิท่านัน้ และตอ้งไมใ่ช่
สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้ซ ์จากคอมพิวเตอร ์**รูปใหมถ่่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** ท่านทีป่ระสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวี
ซ่า กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สังกัดจัดมาพรอ้มกับการส่งหนังสอืเดนิทาง 
4. กรณีหนังสอืเดนิทางทีน่ ามาใหเ้ป็นเล่มใหม ่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสอืเดนิทางเล่มเก่ามาดว้ย เนือ่งจาก
สถานทูตตอ้งการดูว่า ตัง้แต่ปี 2010 จนถงึปีปัจจุบัน ผูเ้ดนิทางเคยเขา้ประเทศจนีมาแลว้หรอืไม่  
5.  ในกรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี (ส าเนาเอกสารสูตบัิตร/ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชนบดิามารดา/เอกสารขอ
ออกนอกประเทศซึง้ตอ้งขอจากทางอ าเภอโดยตอ้งมลีายเซ็นของบดิามารดาและนายอ าเภอพรอ้มตราประทับ เด็กอายุต ่า
กว่า 6 ปี (ใชเ้อกสารเหมอืนเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี แต่ตอ้งเป็นเอกสารตัวจรงิทัง้หมด) 
6.  ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ท ีท่ างาน ญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณฉุีกเฉนิ 
หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว่้าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับ
การออกวซ่ีา    เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทสุ่์มตรวจทุกวัน) 
7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 
วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 
หมายเหตุ 
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 การท่องเท ีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล รา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม เพื่อเป็น
การส่งเสรมิการท่องเท ีย่วของประเทศจนีแต่ไม่ไดม้กีารบังคับซือ้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้งจ่ายค่า
ทัวรเ์พิ่มท่านละ 300 หยวน ต่อ 1 รา้น ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกล่าวแลว้ 

 ส าหรับผูโ้ดยสาร ทีไ่ม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง
เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 ราคาทัวรใ์ชต๋ั้วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุ
เท่านัน้ 

 ลูกคา้ท ีม่วีซ่ีาจนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางทีร่ะบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หรั้บทราบก่อน
การท าจองทัวร ์แต่ทัง้นี ้บรษัิทไม่มกีารลดราคาทัวรใ์นส่วนของลูกคา้ท ีม่วีซ่ีาจนีทุกกรณี PASSPORT ตอ้งมอีายุ
การใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 25 คนขึน้ไป 
 ในกรณีท ีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตาม

ความเป็นจรงิ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการท่องเท ีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีท ีเ่กดิเหตุสุดวสัิย 

หรอืเหตุการณ์ท ีอ่ยู่เหนอืการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสัิย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เท ีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพย์สนิสูญหายอันเนือ่งมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตุจากความ
ประมาทของตัวท่านเอง 

 กรณีท ีส่ถานทีท่อ่งเท ีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตุสุดวสัิย สภาพอากาศ เหตุการณ์ท ีอ่ยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีท ีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเท ีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบุไว ้  เนือ่งจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีท ีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการทอ่งเท ีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง  ๆ
ทัง้หมด 


