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D1 :  กรงุเทพ - มาเก๊า - จไูห่ – ชมโชวห์ยวนหมงิหยวน - ชอ้ปปิง้ตลาดกงเปย่  

D2 : จไูห่ - วดัผูโ่ถว - เมอืงจงซาน - บา้นเกดิ ดร.ซนุยดัเซน - รา้นบวัหิมะ - รา้นหยก - รา้นเยือ่ไผ ่- ถนนคู่รกั - สาวงามหวหีนี่  

D3 : จไูห่ - มาเก๊า - วดัอาม่า - เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล - โบสถเ์ซนทป์อล - เซนาโดส้แควร์ - เวเนเชีย่น -เดอะปารเีซยีน - มาเกา๊ - กรงุเทพ 
 

วันแรก : กรุงเทพ - มาเก๊า - จูไห่ – ชมโชว์หยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย 

07.30 น. 

 

คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประต ู6-7 แถว P สายการบนิแอรม์าเก๊า (NX) เพื่อท าการรับเอกสารจากเจ้าหน้าท่ี เช็คอินรับ

ตั๋วเดินทาง (เคาน์เตอร์เช็คอินจะท าการปิดการเช็คอินก่อนเคร่ืองออก 45 นาที) 
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10.35 น. 

14.25 น. 

 

 

16.00 น. 
 
 

 
ค่ า    
 

บินลัดฟ้าสู่มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า  เท่ียวบินท่ี NX885  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มื้อที่1) 

ถึงสนามบินมาเก๊า (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1ชม.) มาเก๊าเป็นประเทศเล็กๆท่ีมีพื้นท่ี 27.3 ตร.กม. หลังจากโปรตุเกสได้ท าพิธีส่งมอบ

มาเก๊าคืนแก่จีน เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม1999 มาเก๊าก็ได้รับการขนานนามใหม่ว่า "เขตปกครองพิเศษมาเก๊า” 

จากน้ันน าท่านผ่านด่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ผ่านพิธีการตรวจด่านตรวจคนเข้าเมือง (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)       

น าท่านชม โชว์หยวนหมิงชิงหยวน ซ่ึงเป็นการแสดงกลางแจ้ง สลับกับการแสดงบนเวที การแสดงจะประกอบไปด้วยชุดการแสดงท่ี

หลากหลายโดยจะเน้นเร่ืองราวเก่ียวประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์หมิง เช่น เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก

และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย แสง สี มีความอลังการ 

บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 2) 

จากน้ันน าท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ตลาดใต้ดินกงเป่ย ซ่ึงเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่ มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซ้ือ 

อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าตามแฟช่ันตามฤดูกาลในช่วงน้ัน, ผลไม้, อาหาร และขนมต่างๆ 

น าท่านเดินทาสู่ท่ีพัก  BAO QING FU  HOTEL หรือเทียบเท่า      

วันที่ 2 : จูไห่ - วัดผู่โถว - เมืองจงซาน - บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านเยื่อไผ่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่  

เช้า 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

เที่ยง 

 

 

 

 

 

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 3 ) 

น าท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจาย เพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อโชคลาภ นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้า 

เพื่อการมีความสุขสวัสดี และนมัสการพระพุทธเจ้าท้ัง 4องค์ เพื่อขอให้มีอายุยืนนาน 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองจงซาน เยี่ยมชม บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น อยู่ท่ีถนนตงฟง หมู่บ้านซุ่ยเฮิงซุน ซ่ึงเป็นบ้านเกิดของท่าน ดร.ซุน

ยัดเซ็น สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1892 ท่ีน่ีส่วนใหญ่โดยท่านดร.ซุนยัดเซ็นเอง เป็นเรือนสองช้ันขนาด 32 ตร.ม. บนเน้ือท่ี 400 ตร.ม. ด้าน

นอกเป็นแบบยุโรป ภายในตกแต่งแบบศิลปะจีน ปลูกต้นไม้ร่มร่ืน ตกแต่งด้วยหินและบ่อน้ าพุ ชมหอท่ีระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น ซ่ึงถู ก

สร้างโดยผู้ท่ีเคารพนับถือท่าน สร้างข้ึนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและระลึกถึงท่าน เพราะท่านเปรียบเหมือนเป็นบิดาของชาวจีนยุคใหม่ 

เป็นผู้ท่ีมีพระคุณกับชาวจีนอย่างใหญ่หลวง เพราะเป็นผู้ปลดแอกชาวจีนให้รอดพ้นจากสัมคมเดิมท่ีล้าหลังและระบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิง 

ซ่ึงสัญลักษณ์ของหอท่ีระลึกแห่งน้ีคือรูปปั้นเหมือนของตัวท่าน ท่ีตั้งอยู่ทางด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ และแผ่นป้ายท่ีเขียนว่า “เทียนเซ้ียะ

เหวยกง” ซ่ึงท่านก็เป็นผู้เขียนด้วยตัวของท่านเอง 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4) อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง 

จากน้ันน าท่าน ชมสินค้ายาประจ าบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, 

ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  

แวะชม “ โรงงานผลิตหยก ”  ซ่ึงเป็นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของหยกเมืองจีน อิสระเลือกซ้ือก าไล

หยก แหวนหยก หรือเผ่เย้า ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดับน าโชค ของฝากอันล้ าค่าท่ีข้ึนช่ือของจีน 

จากน้ันน าท่านชม “ร้านเยื่อไผ่” ซ่ึงเป็นร้านท่ีมีช่ือเสียงในด้านการน าเยื่อไผ่มาแปรรูปมาเป็นเคร่ืองแต่งกายและของใช้ประจ าวัน อาทิ

เช่น เสื้อกางเกง ชุดช้ันใน หมอน และครีมต่างๆ ล้วนผลิตจากเยื่อไผ่ ซ่ึงมีสรรพคุณทางการแพทย์มากมาย เหมาะกับผู้ท่ี ช่ืนชอบ

สินค้าจากธรรมชาติและซ้ือเป็นของฝากให้กับคนท่ีคุณรัก 

จากน้ันน าทุกท่าน ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไห่ได้

ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ   ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่ รัก แวะถ่ายรูปกับ สัญลักษณ์ของ

เมืองจูไห่ท่ีมีช่ือเรียกว่า “หวีหนี่” รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร   สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าว

เซียงหูถือไข่มุกอยู่ริมทะเล  

บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 5) 

น าท่านเดินทาสู่ท่ีพัก  BAO QING FU  HOTEL หรือเทียบเท่า 
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ค่ า 

วันที่3  : จูไห่ - มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนท์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – เดอะปารีเซียน - มาเก๊า - 

กรุงเทพ 

เช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เทีย่ง 
 
 

 

 

 

 

 

15.00 น. 

19.00 น. 
 
 

 

20.50 น. 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 6 ) 

หลังอาหารเช้า น าท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามกลับไปยังมาเก๊า  

น าท่านสู่ วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมท่ี วัดอาม่า ซ่ึงเป็นวัดท่ีมีช่ือเสียงมากๆ ส าหรับนักท่องเท่ียว ส าหรับวัดแห่งน้ี

ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวัดก็ดูแปลกตาดีเพราะมีการก่อสร้างกันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นท่ีท่ีอ านวยเนื่องจากสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริม

เชิงเขาเมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่..นอกจากน้ันก็ยังมี หอเมตตาธรรมศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซิน

เจ้าชานหลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆอีกหลายศาลท่ีได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม   

จากน้ันน าท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างข้ึนเมื่อต้นศตวรรษท่ี 17 นับเป็นสถานท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์

ประจ าเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 

ได้เกิดเพลิงไหม้อย่าง  พาท่านเดินสู่ย่านการค้าส าคัญของมาเก๊า หรือ เซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นด้วย

พื้นถนนท่ีปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส  

อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวและเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีช่ือเสียง  

รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร ( มื้อที่7 )  

น าท่านสัมผัสความอลังการของโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองมาเก๊า  เดอะเวเนเซี่ยน  ( The Venetian Macau Resort )  

ตั้งอยู่บนท่ีดินท่ีถูกถมทะเลเรียกว่า โคไท เช่ือมระหว่างเกาะไทปา และเกาะโคโลอาน พื้นท่ีของรีสอร์ทมีขนาด 10.5 ล้านตารางฟุต 

ประกอบด้วยห้องพัก 3,000 ห้อง มีร้านค้าสินค้าช้ันน ากว่า 350 ร้านค้า และโดดเด่นด้วยเน้ือท่ีเพื่อการเสี่ยงโชคซ่ึงรวมถึงโต๊ะเสี่ยง

โชคกว่า 800 โต๊ะและเคร่ืองเสี่ยงโชคอันล้ าสมัยกว่า 1,500 เคร่ือง หรือจะเป็นโชว์ต่าง ๆ ท่ีท่านสามารถเลือกชมได้ (การล่องเรือ

และโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชมโชว์เอง)  

น าท่านชม The Parisian Macao (เดอะปารีเซียน มาเก๊า) เป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คของมาเก๊าท่ีได้ยกหอไอเฟลมาจ าลองใจกลาง

เมือง Cotai Strip โรงแรมแห่งน้ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส นครแห่งศิลปะท่ีมีความงดงามทางด้าน

สถาปัตยกรรม ความโดดเด่นของหอไอเฟล กลิ่นอายของความคลาสสิคและความโรแมนติกมาไว้ท่ีโรงแรมแห่งน้ี 

ได้เวลานัดหมายน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า   

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า  เท่ียวบินท่ี NX882 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มื้อที่ 8)   

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ   
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เพือ่สทิธแิละประโยชนข์องทา่นเอง กรณุาอา่นขอ้ตกลงและเงื่อนไขก่อนท าการจอง 
ถา้ทา่นท าการจองใดๆ กบับรษิัทแลว้ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขทั้งหมด   

 

** ตามเงือ่นไขของเมอืงจีนผูเ้ดนิทางทีม่อีายตุัง้แต่ 2 – 18 ป ีคดิเปน็ราคาเดก็ ** 

ทารกอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั คดิเฉพาะคา่ธรรมเนยีมจากสายการบนิ คนละ 6,900 บาท 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาทารก ตามคา่ธรรมเนยีมของสายการบนิ ณ วนัที ่2 กุมภาพันธ์ 2562 
 

ก าหนดการเดนิทาง & อตัราคา่บรกิาร      

PERIOD FLIGHT DETAIL 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก  

2-18 ปี 
ราคากรุ๊ป
เหมา 

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม 

กรุ๊ป
ไซด์ 

Promotion 

22-24 พฤศจิกายน 2562 
NX885 BKK - MFM 10.35-14.25 
NX882 MFM - BKK 19.00-20.50 4,999 7,999 7,999 3,500 16 

27-29 พฤศจิกายน 2562 
NX885 BKK - MFM 10.35-14.25 
NX882 MFM - BKK 19.00-20.50 5,999 8,999 8,999 3,500 16 

05-07 ธนัวาคม 2562 
NX885 BKK - MFM 10.35-14.25 
NX882 MFM - BKK 19.00-20.50 6,999 9,999 9,999 3,500 16 

9-11 ธนัวาคม 2562 
NX885 BKK - MFM 10.35-14.25 
NX882 MFM - BKK 19.00-20.50 5,999 8,999 8,999 3,500 16 

15-17 ธันวาคม 2562 
NX885 BKK - MFM 10.35-14.25 
NX882 MFM - BKK 19.00-20.50 5,999 8,999 8,999 3,500 16 

22-24 ธันวาคม 2562 
NX885 BKK - MFM 10.35-14.25 
NX882 MFM - BKK 19.00-20.50 5,999 8,999 8,999 3,500 16 

    
เดก็เพิม่ 3,000 + GROUP VISA 1,500 บาท 

หมายเหตุ  

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง เช่น บัวหิมะ , ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่,ไหม, หยก, 

ยางพารา ,  ร้านเยื่อไผ่ ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ทุก ร้าน

จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมแต่ละร้านใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง หากท่านต้องการซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักทางบริษัท

และไกด์ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น แต่ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 350 หยวน / คน / ร้าน 

2. ในส่วนของสายการบิน หากมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของภาษีน้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาตามจริง อันเน่ืองมาจากค่าภาษี

น้ ามันท่ีเพิ่มข้ึนตามอัตราของสายการบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปเหมา .. กรณีตัดกรุ๊ปจะใช้ราคาเต็มเท่าน้ันกรุณาสอบถามทางเจ้าหน้าท่ี 

4. ขอสงวนสิทธิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ือง ทางบริษัทไม่สามารถเลือกท่ีน่ังให้ผู้เดินทางได้ เน่ืองจากตั๋วท่ีใช้ในการเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ปแบบหมู่คณะ สายการ

บินจะจัดท่ีน่ังให้เป็นโซนเดียวกันท้ังคณะ และรันเลขท่ีน่ังตามระบบของสายการบิน ดังน้ันในการรีเควสท่ีน่ังติดกันของแต่ละครอบครัว ทางทัวร์อาจไม่

สามารถจัดท่ีให้ได้ตามท่ีต้องการแต่จะพยามให้หัวหน้าทัวร์จัดสลับที่น่ังภายในกรุ๊ปให้ได้น่ังด้วยกันได้มากท่ีสุด 

1. อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ใบ น้ าหนักรวมกันไม่เกิน 20 กก. 
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 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

** กรุณาระบุลักษณะห้องท่ีคุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง   Twin (ห้อง2เตียง) / Double (ห้อง 1 เตียงใหญ่)  / 

Single ( ห้องพักเดี่ยว) / TRP (ห้อง 3 เตียง  หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ พิเศษ ซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

2. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่านช าระพร้อมค่าทัวร์ ( กรณีผู้เดินทางมีวีซ่าเดี่ยวแล้วหรือต้องการท าวีซ่าเดี่ยวแยกจากกรุ๊ปทัวร์ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการท าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท ตามโปรแกรม เน่ืองจากค่าวีซ่าเดิมตามโปรแกรมเป็นค่าบริการแบบเหมา

กรุ๊ป) 

 กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิกการยื่นวีซ่าเดี่ยวจากเมืองไทย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ายื่นวีซ่าเดี่ยวเพิ่มตามจริงตามสถานทูตจีนในประเทศ

ไทยเรียกเก็บ ( ในกรณียื่นภายในเวลาปกติ 7 วัน หรืออย่างช้าสุด 5วันท าการ   กรณีลูกค้ามีเหตุสุดวิสัย ไม่สะดวกส่งพาสปอร์ตเล่มจริงตาม

เวลาท่ีก าหนด หรือต้องการใช้เล่มด่วน ในการยื่นวีซ่าด่วนจะเก็บส่วนต่างค่าด าเนินการยื่นวีซ่าด่วนเพิ่มตามจริง)  

 ค่าทิปคนขับรถ  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน  ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน ) 

 ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์หากพอใจในการบริการสามารถเป็นสินน้ าใจเพิ่มเติมได้ ข้ึนอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ ไม่มีการเรียกเก็บ

เพิ่ม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุผู้เดินทางจะต้องเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า

โทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้า

ทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% หากต้องการใบเสร็จค่าบริการแบบภาษี 

 โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนข้ึนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

 กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท 

 วีซ่าเดี่ยวส าหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องท าวีซ่าท่ีสถานทูตจีนด้วยตนเองไม่สามารถยื่นแทนได้เน่ืองจากต้องมีการโชว์ตัว 

3. การช าระค่าบริการ 

3.1 กรณีราคา Promotion ส าหรับจอยน์ทัวร์หน้าร้านขอสงวนสิทธิ์ในการช าระเงินเต็มจ านวน 3 วันหลังท าการจอง  
3.2 ส าหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา ช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท ส่วนท่ีเหลือ 20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 

 4.1  กรณีราคา Promotion ส าหรับจอยน์ทัวร์หน้าร้าน หากมีการยกเลิก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี 

 4.2 ส าหรับราคาเต็มปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันข้ึนไป สามารถท าเรื่องขอคืนค่าใช้จ่ายท้ังหมดได้   

    4.3 ส าหรับราคาเต็มปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  15 -29 วันเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินมัดจ าท้ังหมด 

    4.4 ส าหรับราคาเต็มปกติหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
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    4.5 ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิในการคืนเงินกรณีกรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือค่า

มัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ท้ังหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

5.  กรณีคณะออกเดินทางได้           

 5.1 คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

 5.2 คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 

 5.3 คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 5.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิท ธิ์ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

5.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

6. เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

6.1 ทัวร์น้ีส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน หากผู้เดินทาง มีการกระท าท่ีวัตถุประสงค์ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการกระท าท่ี

นอกเหนือจากการท่องเที่ยวไม่ว่ากรณีใด 

6.2 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้เดินทางซ่ึงเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน การันตีออกเดินทางแบบไม่มีหัวหน้าทัวร์ บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเป็นวันเดินทางอื่นหากมีจ านวนไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุ  ( ส าหรับทัวร์เส้นทางน้ี “ผู้ใหญ่”  คือบุคคลท่ีมี

อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ณ วันเดินทาง )   

6.3 ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-

ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

6.4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมี วีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ี

จะให้บริการต่อไป 

6.5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ 
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัท  

6.6 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส า คัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น การ
ยกเลิกเท่ียวบินอันเหตุสุดวิสัยจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การก่อการร้าย ภัยสงครามต่างๆ 

6.7 ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องขอ ง
รายการทัวร์รวมท้ังไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

6.8 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ตัวอย่างหน้าพาสปอร์ตทีถ่กูต้องส าหรบัสง่จองทวัร์ 
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ในกรณทีีต่อ้งยื่นวีซา่เดีย่ว  ... เอกสารทีใ่ชย้ืน่วีซา่จีนมดีงันี้ 

1. พาสปอร์ตเล่มจริง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ  และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมส าเนา 1 ชุด 
2. รูปถ่ายสี 2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 น้ิว (48 มม. X 33 มม.)  เสื้อ

สุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เคร่ืองประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เคร่ืองแบบ
ถ่ายรูป เช่น เคร่ืองแบบทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เป็นต้น 

3.   เด็กต่ ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม 
3.1 ส าเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนช่ือภาษาอังกฤษต่อท้ายช่ือ พ่อ, แม,่ ลูก 
3.2 ส าเนาบัตรประชาชน (เด็ก) 
3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก) 
3.4 ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล(ถ้ามี) 

กรณเีดนิทางกบัพอ่ หรอื แม ่นอกจากขา้งตน้แล้วใหเ้พิม่ 
ส าเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่ 
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหน่ึง ต้องเป็นหนังสือท่ีออกโดย หน่วยงานราชการ เท่าน้ัน 

กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบัพอ่ หรอื แม่ นอกจากขา้งต้นแลว้ใหเ้พิม่ 
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือท่ีออกโดย หน่วยงานราชการ เท่าน้ัน 
 


