
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ รายละเอยีดการทอ่งเทีย่ว มือ้อาหาร โรงแรม หรอื เทยีบเทา่ 

D1 
กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วัดอามา่ – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์
เวเนเชีย่น – รา้นขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ –  จูไห่ 

- / - / D LANDMARK HOTEL OR SML 

D2 
จูไห ่–รา้นบัวหมิะ – รา้นผา้ไหมจนี – วัดผุถ่อ่ – ชอ้งป้ิงกงเป๋ย – พระราชวังหยวนหมงิ –ชม
โชวห์ยวนหมงิหยวน – พเิศษ!!เมนูเป๋าฮือ้เสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง 

B / L / D LANDMARK HOTEL OR SML 

D3 จูไห ่- ถนนคูร่ัก – จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ - รา้นหยก – มาเกา๊ – กรงุเทพฯ B / - / -  

 

          รหสัโปรแกรมทวัร ์  SHIPPING MACAU ZHU DCE-XJ-W32 

 

 

 

   
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเ์อเซีย โหลดกระเป๋าได ้20 กิโลกรมั 

มาเกา๊ จไูห่ 3 วนั 2 คืน 

เดินทางเดือน  ตลุาคม-ธนัวาคม 59 
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 ชม องคเ์จา้แมก่วนอมิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเล สรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ัง้องค ์
 สกัการะ วดัอามา่ หรอืทีค่นใหญรู่จ้ักกนัในนามของ เจา้แมท่ับทมิ 
 ชอ้ปป้ิง เซนาโดส้แควร ์ศนูยร์วมสนิคา้มากมาย 
 เดอะเวเนเชีย่น  โรงแรมคาสโินสดุหรขูองมาเกา๊ 
 ถนนคูร่กั The Lover’s Road ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิ 
 ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป๋ย แหลง่ชอ้ปป้ิงศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กวา่ รา้นคา้ 
 พระราชวงัหยวนหมงิ สรา้งขึน้แทนพระราชวังเกา่หยวนหมงิ ณ กรงุปักกิง่ 
 โชวส์ดุอลงัการ โชวห์ยวนหมงิหยวน ทีจ่ะบอกเรือ่งราวประวตัศิาสตรข์องจนี 
 พเิศษ!!! เมนเูป๋าฮือ้ และไวนแ์ดง 

 
 
 
 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วดัอามา่ – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์

เวเนเชีย่น – รา้นขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ –  จไูห ่ 

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

ของสายการบนิ AIR ASIA (FD) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและ
บตัรขึน้เครือ่ง 

10.10 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตมิาเกา๊ โดยเทีย่วบนิที ่FD762  
***ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิแอรเ์อเซยีไมอ่นุญาต
ใหเ้ลอืกทีน่ ัง่จะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
13.45 น.  เดนิทางถงึท่ามาเก๊าเมืองที่มีประวัตศิาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่ หมู่บา้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาต ิดัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่
16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่น
แถบนีท้ีส่ าคัญคอืชาว โปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรม ของ
ชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออก
และตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้่าเป็น �ยุโรปใจกลางเอเชยี�มาเก๊าอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บน

ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวัน ตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของโปรตุเกสนาน ถงึ 
400 ปีวถิชีวีติด าเนนิการไปอยา่งเรยีบงา่ยจนกระทั่งวันทีโ่ปรตเุกสพลกิประวัตศิาสตรด์ว้ยการท าพธิสีง่มอบมา
เก๊าคนืใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจนีเมือ่วันที ่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 นับจากนัน้มาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึง่ใน
เขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบรูณ์แต่ยังคงสภาพทางการเมอืงการปกครองในรูปแบบของหนึง่ประเทศ
สองระบบ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางชม องคเ์จา้แมก่วนอมิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเล สรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ัง้องคท์คีวามสงู 
1.8 เมตร น ้าหนักประมาณ 1.8 ตัน ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวัขนาดใหญ ่มคีวามสวยสดงดงาม ยามเย็นสทีองของ
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องคเ์จา้แมก่วนอมิจะรับกบัแสงแดด มคีวามสวยงามมาก รปูปัน้เจา้แมก่วนอมินี ้สรา้งขึน้โดยชาวโปรตเุกสครัง้
เมือ่โอกาสทีโ่ปรตุเกสคนืฮ่องกงใหแ้กท่างการจนีเพือ่เป็นสัญลักษณ์ใหก้ับคนรุ่นหลังไดช้ม จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่วดัอามา่ หรอืทีค่นใหญ่รูจ้ักกันในนามของ เจา้แมท่ับทมิ ภายในมหีนิแกะสลักขนาดใหญ่เป็นรูป
เรอืส าเภา เพือ่เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเจา้แม่อามา่ขึน้มายันมาเก๊าเมือ่ครัง้อดตี บรเิวณหนา้วัดมรีูปปั้นสงิโต
ตัง้อยู ่2 ตัว ซึง้วัดแห่งนี้จะมผีูค้นไปศักการะตลอดทัง้ปี จากนัน้น าท่านสู ่โบสถเ์ซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี้ถูก
สรา้งขึ้นราว ค.ศ.1602 ใหค้รัง้แรกที่สรา้งเสร็จมีความตั ้งใจใชเ้ป็นโรงเรียนสอนทางดา้นศาสนาของ
ชาวตะวันตกในดนิแดนทีห่่างไกล แตห่ลังจากนัน้ราว ค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมค้รัง้ใหญ่มคีวามรุนแรงมาก 
ท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อตัวโบสถท์ัง้หมด จนเมือ่ปี ค.ศ.1991 ทางประเทศมาเก๊าไดเ้ขา้มาท าการบูรณะ
ใหมค่งเหลอืไวเ้พยีงประตูหนา้และบันไดทางเขา้เพยีงเท่านัน้ ดา้นหลังของโบสถจ์ัดเป็นพพิธิภัณฑท์างดา้น
ศาสนา น าทา่นชอ้ปป้ิง เซนาโดส้แควร ์ศนูยร์วมสนิคา้มากมาย เสือ้ผา้แฟชัน่สดุชกิ ลนิคา้แบรนดเ์นมดังจาก
ทั่วทุกมมุโลก มากกวา่ 300 รา้น ของตกแต่ง ของโบราณ ของฝาก ของทีร่ะลกึ เครือ่งประดับ ถูกใจขาชอ้ป
อยา่งแน่นอน หรอืถา้หากใครทีอ่ยา่งน่ังชวิๆ ลองชมิอาหารก็มภีัตตาคาร กว่า 40 รา้น เซนาโดส้แควรม์คีวาม
โดดเดน่อยา่งมาก พืน้ถนนปลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลอนๆ ราวกบัอยู่ในทอ้งทะเลกวา้ง รวมไปถงึรปูทรงอาคาร
รา้นขายสนิคา้ตา่งๆ มองแลว้โดดเดน่สะดดุตา หากแมใ้ครทีไ่มอ่ยากชอ้ป แคไ่ดม้าถา่ยรปูก็มคีวามสขุแลว้ 
จากนั้นน าท่านสู่ เดอะเวเนเชีย่น โรงแรมคาสโินสุดหรูของมาเก๊า มีหอ้งรับรองนักท่องเที่ยวกว่า 1000 
หอ้ง  พเิศษ...หากใครอยา่งอยา่งสัมผัสบรรยายกาศแบบอติาล ีตอ้งลองล่องเรอื กอนโดล่า (ค่าทัวรไ์ม่รวม
ค่าบรกิารล่องเรอื) และมบี่อนคาสโินที่นังเสีย่งโชคจากทัว้โลกมาลองเสีย่งโชค นอกจากนัน้หากใครทีไ่ม่
อยากเล่นการพนัน ภายใน เดอะเวเนเชีย่นก็มรีา้นคา้ใหช้อ้ปป้ิงรวมถงึรา้นอาหารใหเ้ลอืกของชมิลองทานอกี
ดว้ย  

 
 
 

น าทา่นสู ่รา้นขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ รา้นคา้ใหญ่ทีร่วมสิง่ของพืน้เมอืงทีม่เีอกลักษณ์ของมาเกา๊ เชน่ ขนมผัว
จา๋ เมยีจา๋ ลูกอมรสนม นอกจากนี้ยงัเป็นแหล่งรวมสนิคา้น าเขา้จากอเมรกิา ออสเตรเลยีทีร่าคาถูก เนื่องจาก
มาเกา๊เป็นเมอืงปลอดภาษี ดังนัน้หากใครทีรั่บประทานยาบ ารงุอยูแ่ลว้ ซือ้ทีร่า้นคา้นีจ้ะไดร้าคาถูกเหมอืนซือ้
ทีป่ระเทศตน้ทางจรงิๆ ตัวอยา่งสนิคา้ชือ่ดังไดแ้ก ่น ้ามันตับปลาฉลามทะเลลกึบ ารุงสมอง และยาบ ารงุนมผึง้ 
ทีม่สีรรพคุณบ ารงุอายวุัฒนะและบ ารุงผวิพรรณใหเ้ต่งตงึ หรอืครมีรกแกะชือ่ดังทีค่นไทยนยิมใชบ้ ารงุผวิหนา้ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงจไูหข่องประเทศจนีผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงทีด่า่น กงเป่ย 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 
 

            พกัที ่Landmark Hotel / Silver Hotel ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงจไูห ่
 

วนัที ่2 
จไูห ่–รา้นบวัหมิะ – รา้นผา้ไหมจนี –รา้นหยก- วดัผุถ่อ่ – ชอ้งป้ิงกงเป๋ย - ถนนคูร่กั – จไูหฟิ่ชเชอร์

เกริล์ – พระราชวงัหยวนหมงิ – ชมโชวห์ยวนหมงิหยวน – พเิศษ!!เมนเูป๋าฮือ้เสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

น าทา่นเยีย่มชม รา้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จ้ักกนัดขีองคนไทย เมือ่คราวเกดิอบุตัเิหตรุถแกส๊คว ่าทีถ่นนเพชรบรุ ีเมือ่ 
24 กนัยายน 2533 ครัง้นัน้ รัฐบาลจนีไดส้ง่ยาบวัหมิะอนัมสีรรพคณุรักษาแผลไฟไหม ้มาชว่ยเหลอืผูป่้วยที่
โดนไฟไหมท้ั่วตัว จากนัน้มาคนไทยก็รูจ้ักสรรพคณุของบวัหมิะเรือ่ยมา พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญ ใหท้า่นไดช้มการสาธติการนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผอ่นคลายความเครยีด และบ ารงุการ
ไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิจากนัน้น าทา่นเยีย่มชม รา้นผา้ไหมจนี ผลติภณัฑท์ีท่ าจากไหม ไมว่า่
จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร และแรงงานคน ชม
การดงึใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจ่รงิ) เพือ่มาท าไสน้วมผา้หม่ไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใช ้
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เอง  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง รา้นหยก สมบตัลิ ้าคา่ของชาวจนี ใครไดค้รอบครองจะมสีขุภาพแข็งแรงและโชค
ด ีโดยหยกธรรมชาตจิะมหีลายสคีอื สขีาว สเีขยีว สนี ้าตาล สเีหลอืงและสมีว่ง  

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 
 จากนัน้น าท่านสู ่วดัผูถ่อ่ สักการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ เพือ่เสรมิสรา้งความเป็นสริมิงคลใหก้บัชวีติ วัดแห่งนี้
ตัง้อยู่บรเิวณเขา มีความยิง่ใหญ่และอลังการมาก เมื่อทุกท่านไหวพ้ระเสรมิสริมิงคลใหก้ับตัวท่านเอง
เรียบรอ้ย ลูกคา้สามารถถ่ายรูปบรเิวณโดยรอบไดอ้ย่างจุใจ   ช้อปป้ิงตลาดกงเป๋ย แหล่งชอ้ปป้ิง
ศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กวา่ รา้นคา้ มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเล่น ทีน่ี่มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หมด สนิคา้ของทีน่ี่มี
เกอืบทุกอยา่ง ในการเลอืกซือ้สนิคา้ของทีน่ี่จะตอ้งเลอืกดใูหด้ ีใหล้ะเอยีดกอ่น เพราะสนิคา้สว่นมากจะเป็น
ของก๊อปป้ี และของจีน �น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัหยวนหมงิ พระราชวังแห่งนี้ถูกสรา้งขึ้นแทน
พระราชวังเกา่หยวนหมงิ ณ กรุงปักกิง่ พระราชวังแห่งนี้ ถูกสรา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลางของ ภเูขาชลินิ 
ในเมอืง จไูห ่ท าใหส้วนแหง่นีโ้อบลอ้มดว้ย ขนุเขาทีเ่ขยีวชอุม่ และ มพีืน้ทีค่รอบคลมุทะเลสาบขนาดมหมึา 
80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเท่ากับสวนเดมิในกรุงปักกิง่ สิง่ ทีท่ าใหส้วน หยวน หมงิแห่งใหม่ มคีวาม
แตกตา่งกบัสวนเกา่ทีปั่กกิง่ คอืการเพิม่เตมิและตกแตกสวนทีเ่ป็นศลิปะ แบบตะวันตกผสมกบัศลิปะจนี สวน 
หยวนหมงิใหม ่จงึถอืไดว้า่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่จ าลองมาจากสถานที ่ในประวัตศิาสตร ์มคีณุคา่ทัง้ในแง่
วัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และธรุกจิการทอ่งเทีย่ว สวนนีไ้ดเ้ปิดใหบ้คุคลเขา้ชมตัง้แตว่ันที ่1 กมุภาพันธ ์ค.ศ.
1997 เป็นตน้มา มภีเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ทีร่าบสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ สรา้งขึน้เทา่ของจรงิ ใน
อดีตทุกชิน้ มมีากกว่า 100 ชิน้ อาท ิเสาหนิคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ 
สะพานเกา้เลีย้ว จากนัน้น าทา่นชม โชวส์ดุอลงัการ โชวห์ยวนหมงิหยวน ทีจ่ะบอกเรือ่งราวประวัตศิาสตร์
ของจนีนับตัง้แต่สมัยโบราณ ความเป็นมาผ่านการถ่ายทอดโดยนักแสดงทีม่คีวามช านาญ ประกอบกับ แสง 
ส ีเสยีง ทีม่คีวามทันสมัย ซึง่ทุกท่านจะไดค้วามรูท้างดา้นประวัตศิาสตรพ์รอ้มกับความสนุก ตืน่เตน้กันไป
พรอ้มๆกนั 
 
 

 
 
 
 
เย็น               รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) พเิศษ เมนเูป๋าฮือ้ และไวนแ์ดง 
 

            พกัที ่Landmark Hotel / Silver Hotel ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงจไูห ่

 

 

วนัที ่3 จไูห ่- มาเกา๊ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

          น าทา่นผา่นชม ถนนคูร่กั The Lover’s Road ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิซึง่ทางรัฐบาล  

         เมอืงจไูหไ่ดท้ าไวข้ ึน้เพือ่เป็นสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ และยงัเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่กทัง้หลาย 
       จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ูเป็นรปู    
         แกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล 

 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมาเกา๊ โดยผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงทีด่า่นกงเป่ย 

14.15 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่FD763  
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***ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิแอรเ์อเซยีไมอ่นุญาต
ใหเ้ลอืกทีน่ ัง่จะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 

16.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

 

เง ือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ  
(โปรดอา่นและท าความเขา้ใจ) 

 

  

อตัราคา่บรกิาร  

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 
เสรมิเตยีง 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว 

02 – 04 ต.ค. 59 10,900.- 10,900.- 10,900.- 3,000.- 

09 – 11 ต.ค. 59 7,900.- 7,900.- 7,900.- 3,000.- 

13 – 15 ต.ค. 59 8,900.- 8,900.- 8,900.- 3,000.- 

16 – 18 ต.ค. 59 8,900.- 8,900.- 8,900.- 3,000.- 

21 – 23 ต.ค. 59 (วนัปิยะ) 9,900.- 9,900.- 9,900.- 3,000.- 

23 – 25 ต.ค. 59 (วนัปิยะ) 10,900.- 10,900.- 10,900.- 3,000.- 

27 – 29 ต.ค. 59 8,900.- 8,900.- 8,900.- 3,000.- 

 
 

03 - 05 พ.ย. 59 7,900.- 7,900.- 7,900.- 3,000.- 

06 – 08 พ.ย. 59 7,900.- 7,900.- 7,900.- 3,000.- 

10 – 12 พ.ย. 59 8,900.- 8,900.- 8,900.- 3,000.- 

13 – 15 พ.ย. 59 (วนัลอยกระทง) 7,900.- 7,900.- 7,900.- 3,000.- 

17 – 19 พ.ย. 59 7,900.- 7,900.- 7,900.- 3,000.- 

20 – 22 พ.ย. 59 7,900.- 7,900.- 7,900.- 3,000.- 

25 – 27 พ.ย. 59 7,900.- 7,900.- 7,900.- 3,000.- 

27 – 29 พ.ย. 59 8,900.- 8,900.- 8,900.- 3,000.- 

01 – 03 ธ.ค. 59 8,900.- 8,900.- 8,900.- 3,000.- 
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03 – 05 ธ.ค. 59 (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
 

9,900.- 9,900.- 9,900.- 3,000.- 

08 – 10 ธ.ค. 59 (วนัรฐัธรรมนูญ) 

 
9,900.- 9,900.- 9,900.- 3,000.- 

10 – 12 ธ.ค. 59 (วนัรฐัธรรมนูญ) 

 
9,900.- 9,900.- 9,900.- 3,000.- 

15 – 17 ธ.ค. 59 
 

8,900.- 8,900.- 8,900.- 3,000.- 

18 – 20 ธ.ค. 59 
 

7,900.- 7,900.- 7,900.- 3,000.- 

23 – 25 ธ.ค. 59 
 

9,900.- 9,900.- 9,900.- 3,000.- 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 59 (วนัปีใหม)่ 
 

12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.- 

 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 120 หยวน ตลอดทรปิ 

 
ส าคญัมาก!!!กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจ 

ลูกคา้ทีม่วีซี่าจนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางทีร่ะบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีใ่ห้
รบัทราบกอ่นการท าจองทวัร ์แตท่ ัง้นี ้บรษิทัไมม่กีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลูกคา้ทีม่วีซี่าจนีทุกกรณี 
PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกัน 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าวซีา่ทา่นละ 1,500 บาท หากทางสถานทตูจนีมกีารยกเลกิใชว้ซีา่กรุ๊ปแลว้ทางบรษัิทจะ
ท าการคนืเงนิคา่ธรรมเนยีมท าวซีา่ใหค้รับ  

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 

 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 120 หยวน / ทา่น / ทรปิ (หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 
 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

รายละเอยีดในการขอวซีา่จนี 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีารช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้
เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี 2 นิว้ 2 ใบ มพีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ช่

สติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซ ์จากคอมพวิเตอร ์**รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** ทา่นทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยืน่วี
ซา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 
4. กรณีหนังสอืเดนิทางทีน่ ามาใหเ้ป็นเลม่ใหม ่ (ตอ่จากเลม่เกา่) กรณุาแนบหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่มาดว้ย เนือ่งจาก
สถานทตูตอ้งการดวูา่ ตัง้แตปี่ 2010 จนถงึปีปัจจบุนั ผูเ้ดนิทางเคยเขา้ประเทศจนีมาแลว้หรอืไม ่ 
5.  ในกรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี (ส าเนาเอกสารสตูบิตัร/ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชนบดิามารดา/เอกสารขอ
ออกนอกประเทศซึง้ตอ้งขอจากทางอ าเภอโดยตอ้งมลีายเซน็ของบดิามารดาและนายอ าเภอพรอ้มตราประทับ เด็กอายตุ า่
กวา่ 6 ปี (ใชเ้อกสารเหมอืนเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี แตต่อ้งเป็นเอกสารตวัจรงิทัง้หมด) 
6.  ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ 
หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับ
การออกวซีา่    เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 
วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
หมายเหต ุ

 การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล รา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม เพือ่เป็น
การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของประเทศจนีแตไ่มไ่ดม้กีารบงัคับซือ้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่
ทัวรเ์พิม่ทา่นละ 300 หยวน ตอ่ 1 รา้น ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

 ส าหรับผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง
เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุ
เทา่นัน้ 

 ลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางทีร่ะบ ุกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หรั้บทราบกอ่น
การท าจองทวัร ์แตท่ัง้นี ้บรษัิทไมม่กีารลดราคาทัวรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีทกุกรณี PASSPORT ตอ้งมอีายุ
การใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 25 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 
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 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้  เนือ่งจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ย
เหตผุลใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 


