
 

 

มาเก๊า จูไห่ เซินเจิน้ เท่ียว 3 เมืองสุดคุ้ม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – มาเก๊า –จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊งเป่า - ชมโชว์นํ้าพุเต้นระบํา   (–/-/เย็นพิเศษ!!! เป่าฮ้ือ + ไวน์แดง) 
04.00 น. คณะพร้อมกนัที่  สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ที่จาก

บริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและที่นัง่ 

06.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมาเก๊า  โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 775 

10.20 น. เดินทางถึงมาเก๊า  ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่นํ้ าเพร์ิล  มี

อาณาเขตติดกบัตาํบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพเิศษมาเก๊า มีเน้ือที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนั

ดว้ยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. 

หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

10.25 น. เดินทางถึงมาเก๊า  ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่นํ้ าเพร์ิล  มี

อาณาเขตติดกบัตาํบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพเิศษมาเก๊า มีเน้ือที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย

คาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนั

DAY PROGRAM MEAL 

B L D 

1 มาเก๊า ข้ามด่านจูไห่  - ชอ้ปป้ิงตลาดใตดิ้นกงเป่ย  (อาหารเยน็ม้ือพเิศษ เมนูเป๋าฮ้ือ + 

ไวน์แดง)  - ชมโชวน์ํ้ าพเุตน้ระบาํ 

   

2 หวีห่น่ี - ถนนคู่รัก– เดินทางสู่เซินเจิน้ - วดักวนอู – หมู่บา้นฮอลแลนด+์พพิธิภณัฑ ์

เซินเจ้ิน - ร้านบวัหิมะ, ร้านผา้ไหม, ร้านหยก – เดินทางสู่จูไห่ 

   

3 จูไห่ – มาเก๊า - โบสถเ์ซนตป์อล-เซนาโดแ้สควร์- วดัเจา้แม่กวนอิม- ผา่นชมเจา้แม่

กวนอิมริมทะเล – จตัุรัสเซนาโด ้- The Parisian Macao - The Venetian - กรุงเทพ ฯ 

 

   



 

 

ดว้ยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. 

หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

นําท่านเดินทางข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค๊ช  เขตเศรษฐกิจพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน จูไห่ไดรั้บการยก

ยอ่งจากสหประชาชาติใหเ้ป็น เมืองมหศัจรรย ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  (Amazing City in China) ผา่นทาง

ประตูบอกเขต หรือประตูพรมแดนระหวา่งจีนและโปตุเกส (มาเก๊า) ซ่ึงใชเ้ป็นด่านพรมแดนสู่ประเทศจีนสร้าง

ในปี ค.ศ. 1849 ผา่นเขา้สู่จีนแผน่ดินใหญ่  

พาท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์ 5,000 กวา่ ร้านคา้ มีสินคา้

ใหท้่านเลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชั้นนาํต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา 

ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่น่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เน่ืองจากสินคา้ที่น่ีมี

คุณภาพและราคาถูก ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เป่าฮ้ือ + ไวน์แดง 

จากน้ัน ชมโชว์นํ้าพุเต้นระบํา ที่อลงัการ ประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเหินหาวสู่สวรรค ์เตน้ระบาํ นํ้ าพอุลงัการ
งานสร้างที่ไม่ไดเ้คยเห็นมาก่อน (เน่ืองจากเป็นโชวน์ํ้ าพกุลางแจง้ หากเกิดเหตุสุดวสิยัไม่วา่กรณีใดๆ เช่น ปิด
ปรับปรุง/ฝนตก/ ที่ทาํใหโ้ชวง์ดแสดง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ชดเชยรายการโชวอ่ื์นหรือสถานที่ท่องเที่ยว
อ่ืน) 

 

 

 

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

วันที่สอง หวี่หน่ี - ถนนคู่รัก – เซินเจิน้ - วัดกวนอู – หมู่บ้านฮอลแลนด์+พิพิธภัณฑ์ เซินเจิน้ - ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, 
ร้านหยก – เดินทางสู่ จูไห่  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั สญัลกัษณ์เมืองจูไห่ หวี่หน่ีเป็นรูปป้ันนางฟ้า  ถือไข่มุก ซ่ึงยืน่ออกไปในทะเล ใหท้่านชม

ถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยูริ่มชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กต่างภูมิทศัน์  ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรับ



 

 

พกัผอ่น และที่ไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีได ้มีการนาํเกา้อ้ี หรือ มา้นัง่ ซ่ึง

ทาํมาสาํหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงตั้งช่ือวา่ถนนคู่รัก 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่เมือง เซินเจิน้ โดยรถโค๊ช  เป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษของจีน เดิมเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมง

ธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีเน้ือที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซินเจ้ินไดรั้บการวางระบบผงัเมืองอยา่งดี

มีสภาพภูมิทศัน์ และสภาพแวดลอ้มที่เป็นระเบียบสวยงาม 

จากนั้น นาํท่าน เดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหว้เทพจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซ่ือสัตย์ ความกตัญํู

รู้คุณ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี  ท่านเปรียบเสมือนตวัแทนของความเขม้แขง็เด็ดเด่ียว

องอาจไม่คร่ันคร้ามต่อศตัรู ท่านเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาทการ

บูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอใหท้่านช่วยอุดช่องวา่งไม่ใหเ้พล่ียงพลํ้าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กิดความสมบูรณ์

ดว้ยคนขา้งเคียงที่ซ่ือสตัยห์รือบริวารที่ไวใ้จไดน้ัน่เองดงันั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหวท้่าน

เพือ่ความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ดา้น 

จากนั้น นาํท่านชมสวนดอกไม ้ ฮอลแลนด ์ THE FLOWER TOWN IN HOLLAND ในเซินเจ้ิน โดยไดอ้อกแบบและ

ก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้นเนเธอร์แลนดข์นานแทท้ี่นิยม 

 ออกแบบหลงัคาหนา้จัว่ใหล้วดลายไม่ซํ้ ากนั ราวกบัจะประกวดประชนักนัก็ไม่ปาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง

ใหม่ กาํลงัเป็นนิยมในขณะน้ี ที่น่ีเป็นสวนสาธารณะที่มีร้านดอกไม ้และมุมภาพภาพที่ 

สวยงาม อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟใหน้ัง่ชิลกนั โดยแต่ละร้านจะไดรั้บการออกแบบใหมี้สไตล ์และคงเอกลกัษณ์ให้

มีบรรยากาศเหมือนอยูฮ่อลแลนด ์แต่กลมกลืนเขา้ภูมิทศัน์ลอ้มรอบเมืองเซินเจ้ิน อีกทั้งยงัมีพื้นที่พกัผอ่นหยอ่น

ใจ ไดแ้ก่ สวนหยอ่ม นํ้ าพ ุลานอเนกประสงคส์าํหรับจดัการแสดงหรือดนตรี หอ้งแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ 

เหมาะกบัการถ่ายรูปเป็นอยา่งมาก 



 

 

นาํท่าน ไปยงั SHENZHEN MUSEUM (พพิธิภณัฑ ์เซินเจ้ิน)  ตั้งอยูใ่จกลางเมือง 

ภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัเมืองเซินเจ้ิน มีทั้งโบราณวตัถุ 

ประวตัิศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวฒันธรรมและศิลปะ เปิดใหเ้ขา้

ชมมาตั้งแต่ปี 1988 จากนั้นนาํท่านแวะชมและเลือกซ้ือสินคา้โอทอ็ปของ

ประเทศจีน เช่น ชาจีน,ยางพารา ,บวัหิมะ และหยก (พพิธิภณัฑ ์เซินเจ้ินปิดทุกวนัจนัทร์)  

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร  

 นาํท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรจีน หรือบัวหิมะใหท้่าน ไดรั้บฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รวมทั้งให้ท่าน

ไดรั้บบริการนวดฝ่าเทา้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ร้านผ้าไหมและ หยกจากน้ันนําท่านเดินทางสู่ จู่ไห่ โดยรถโค๊ช  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

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

วันที่สาม จูไห่ – มาเก๊า – โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์- วัดเจ้าแม่กวนอิม- ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –  จัตุรัสเซ

นาโด้– The Parisian Macao - The Venetian - กรุงเทพ ฯ  (เช้า/กลางวัน/–) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 หลังจากรับประทานอาหาร นําท่านข้ามด่านกลับสู่มาเก๊า  

 จากนั้นนาํท่าน ชม วิหารเซนต์ปอล  ซากโบสถท์ี่มีช่ือออกแบบโดย

สถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถมี์พพิธิภณัฑจ์ดัแสดงประวตัิ

ของโบสถ ์ซึงโบสถเ์ซนตป์อลน้ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท์ี่ยิง่ใหญ่ที่สุดในดินแดน



 

 

ตะวนัออก ...เดินทางสู่...เซนาโดส้แควร์...สถานที่ชอ้ปป้ิงใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊าภายในบริเวณตกแต่งดว้ยตึก

อาคารอายกุวา่ 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกสที่อพยพมาตั้งหลกัแหล่งอยูใ่นมาเก๊าเม่ือคร้ังอดีตงดงามตา 

ดว้ยพื้นกระเบื้องซ่ึงนาํมาจากยโุรปตกแต่งเป็นรูปเกลียวคล่ืนอนังดงาม 

นาํท่าน เดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นวดัที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเกาะมาเก๊า"สกัการะเจา้แม่กวนอิม องค์

เจา้พอ่กวนอู เจา้แม่ทบัทิม หรือ อาม่า เพือ่ความเป็นศิริมงคล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ผา่นชม องค์รูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง (Kun Iam Statue) ที่ตั้งอยูริ่มทะเล

เจา้แม่กวนอิมองคท์องสร้างดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองคมี์ความสูง 18เมตร 

หนกักวา่ 18ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้น

กบัแดดยามเยน็เป็นประกายเรืองรอง เหลืองอร่ามงดงามจบัตาแต่หาก

เพง่มองดูดีๆจะเห็นวา่เจา้ 

แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึงคือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตร์เป็น หนา้พระ

แม่มารีที่เป็นเช่นน้ีก็ เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมที่โปรตุเกส ตั้งใจสร้าง ขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าใน

โอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน 

นาํท่าน ผา่นชม The Parisian Macao รีสอร์ทแบบครบวงจรอนัเป็นผลงานช้ินเอกจากวสิยัทศัน์ของ Sheldon G. 

Adelson มีกาํหนดเปิดใหบ้ริการในช่วงกลางเดือนกนัยายน 2559 รีสอร์ทแห่งใหม่น้ีจะเพิม่ความอลงัการใหก้บั

เมืองรีสอร์ทอยา่ง Sands(R) Resorts Cotai Strip Macao ดว้ยหอ้งพกัและหอ้งสวทีสุดหรูราว 3,000 หอ้ง 

นอกจากนั้นยงันาํมนตเ์สน่ห์ ความมหศัจรรย ์และกล่ินอายของ "นครแห่งแสงไฟ" อยา่งกรุงปารีสมาสู่   มาเก๊า

ดว้ย  The Parisian Macao มีทุกอยา่งที่คุณคาดหวงัวา่จะไดรั้บจากรีสอร์ทในเครือของ Sands China ดว้ยส่ิง

อาํนวยความสะดวกครบครัน อาทิ หอ้งพกัและหอ้งสวทีราว 3,000 หอ้ง โดยหอ้งพกั 1 ใน 3 ของทั้งหมด

มองเห็นววิหอไอเฟลจาํลอง นอกจากนั้นยงัมีหา้งสรรพสินคา้ Shoppes at Parisian ที่มีร้านคา้บูติกมากกวา่ 150 

ร้าน ทั้งร้านเส้ือผา้แฟชัน่ของดีไซเนอร์ช่ือดงัและของแบรนดช์ั้นนาํมากมาย ซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นที่ที่มีบรรยากาศ

ชวนใหนึ้กถึงถนนฌอ็งเซลิเซ่อนัเล่ืองช่ือในกรุงปารีส แขกของรีสอร์ทและนกัท่องเที่ยวยงัสามารถเพลิดเพลิน

ไปกบัความบนัเทิงแบบฝร่ังเศสที่อดัแน่นทุกวนั อาทิ  



 

 

การแสดงดนตรีริมทาง ละครใบ ้และการแสดงเปิดหมวกต่างๆ ทั้งยงัสามารถเดินเล่นบริเวณสวน นํ้ าพ ุเขา

วงกต และสระนํ้ าใสราวกระจก พร้อมเพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเล่นมา้หมุน ตูเ้กม หรือนัง่สบายๆในร้านอาหาร

เล็กๆก็ไดเ้ช่นกนั นบัเป็นบรรยากาศแบบฉบบักรุงปารีสอยา่งแทจ้ริง 

จากนั้น นาํท่านสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย The Venetian ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอาํนวย

ความสะดวกที่ใหค้วามบนัเทิง และสถานที่ชอ้ปป้ิงที่แกรนด ์พบกบัร้านคา้แบนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 

ร้านที่เปิดพร้อมใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท้่านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพือ่ล้ิมลองเมนูต่างๆ ที่ท่านช่ืน

ชอบ พร้อมใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสนัสดใส 

เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเตล็ (ไม่รวมค่าล่องเรือ )  

ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพื้นที่กวา้ง 1 ลา้นตารางฟุตที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้และลาํ

คลองคดเคี้ยว 

อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย 

22.40 น. เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD767 

00.30+ น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพดว้ยความประทบัใจ...  

ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สําหรับลากได้ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทาง 
หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีการแจ้งทาง
บริษัทก่อนทําการออกต๋ัวภายใน หากไฟต์มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวนัและเวลาใเดินทางได้ทั้งนีเ้พ่ือป้องกนั

ปัญหาเทีย่วบินล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณเีกดิความ

ผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเทีย่วบินการยกเลกิเทีย่วบินมกีารยุบเทีย่วบินรวมกนั

ตารางการเดินทางมกีารเปลีย่นแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือควา   

ควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณชิย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น) 

 โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

เด็กต่ํากว่า 18 ปี 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 

ไฟต์บิน วันเดินทาง 

755/767 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 เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี (Infant) สอบถามราคา 
 

หมายเหตุ  

1.  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการ 3ประชาสมัพนัธ์สินคา้พ้ืนเมืองให้
นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภณัฑจ์ากไผ,่ จิวเวอร่ี, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง
บรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นตอ้ง
รบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการ
บงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์เพิม่ท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

2.  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าดําเนินการย่ืนเอกสารวซ่ีากรุ๊ป ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจนี หากชําระแล้วไม่สามารถคืนเงนิส่วนนี้ได้  
3.  กรณีที่ทางประเทศจนีมีการประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปทุกประเภท ประกาศฉุกเฉินหรือ เน่ืองด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษัทจะไม่มี

การคืนเงนิค่าบริการทําเอกสารวซ่ีาที่ชําระมาแล้วทุกกรณี) เป็นเหตุไม่สามารถเข้าด่าน จูไห่/เซินเจิน้ได้ ทางบริษัทจะต้อง
ปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาดังนี้ 
3.1 หากมีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโปรแกรมตอ้งเขา้พกัท่ีมาเก๊า หรือ ฮ่องกง และเพ่ิมค่าใชจ่้ายลูกคา้จะตอ้งทาํการชาํระเพ่ิม

ทุกกรณี ค่าใชจ่้ายส่วนต่างตามความเป็นจริง 
3.2 หากมีความจาํเป็นตอ้งทาํวีซ่าเด่ียว วีซ่าติดเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทยลูกคา้จะเป็นผูช้าํระค่าวีซ่า/ค่าดาํเนินการหรือลูกคา้

สามารถยื่นวีซ่าเองได ้การทาํวีซ่าเด่ียวเอกสารจดัส่งบริษทัก่อนการเดินทางไม่ตํ่ากว่า 10 วนัทาํการก่อนการเดินทาง (ไม่รวม
วนัหยดุราชการและเสาร์-อาทิตย)์ หากให้ทางบริษทัยื่นให้ลูกคา้จะตอ้งชาํระเพ่ิม 1,800 บาท  

3.3 กรณีตอ้งทาํวีซ่าหนา้ด่าน (ไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ปประเภท 144) ลูกคา้ท่ีสามารถยื่นวีซ่าไดพ้าสปอร์ตตอ้งเคยเดินทางมาแลว้ไม่ตํ่ากว่า 
1 คร้ัง พาสปอร์ตตอ้งทาํก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไม่สามารถยื่นวีซ่าประเภทน้ีได ้ชาํระค่าบริการเพ่ิมตามความเป็นจริง 

4.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้าํร่วมกนัเพ่ือมีการลงร้านตามนโยบายการท่องเท่ียว ให้ลง
ร้านแต่ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อยา่งใดและเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปีจาํเป็นต้องชําระเงนิเพิม่ท่านละ 3,000.- บาท 



 

 

5.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร์  ไดท้าํร่วมกนั ส่วนของวซ่ีากรุ๊ปประเภท 140 หรือ 144  : หากมี
ลูกคา้ยกเลิกเดินทาง ติดธุระต่างๆ ให้ลูกคา้แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 7 วนั ทาํการ เน่ืองจากทางบริษทั ตอ้งทาํการถอนรายช่ือวีซ่า
กรุ๊ปออก เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาทาํการหนา้ด่านแลว้จะมีผลกระทบต่อโปรแกรมทวัร์  และในกรณี ส่วนห้องพกั  : หากลูกคา้
ลดจาํนวนคนเดินทางให้แจง้ก่อนเดินทาง 7 วนัทาํการ เพ่ือ 

 จดัการปรับเปล่ียนหรือลดจาํนวนห้องพกั ตามความเหมาะสม หากลูกคา้ไม่แจง้ ทางแลนดจี์นจะเรียกเก็บเงินเพ่ิมหากท่านนอน
พกัเด่ียว 

6.  ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วนัเดินทาง มีเหตุจาํเป็นที่
ไม่สามารถเดินทางร่วมกันกับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จดัห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE ห้อง
ละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิม่ค่าห้องพกัเดี่ยว สําหรับท่านที่เดินทาง 2 ท่าน แต่อีก 1ท่านไม่สามารถเดินทางได้ 

7. ส่งหนา้พาสปอร์ต พร้อมชาํระเงิน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทางได ้กรณีส่งหนา้บตัรประชาชน ตอ้งสะกดตรงตามท่ี
ส่งมาเท่านั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ช่ือท่ีส่งมาสะกดไม่ตรงกบับตัรประชาชนท่ีส่งในคร้ังแรกไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้
ฉะนั้นลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือเอง 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามนั  
2. รวมค่าภาษี มูลค่าเพ่ิม 7% +  ราคารวมภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
4. โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง)  
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
6. ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
7. ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
8. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 

1. ค่าดําเนินการย่ืนเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพ่ือเข้าเมืองจีน ท่านละ 1,500 บาท ชําระพร้อมค่าทัว (หากชําระแล้วไม่
สามารถคืนเงินส่วนนี้ได้ทุกกรณเีป็นค่าดําเนินการย่ืนเอกสาร เน่ืองจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ)  

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

3. ค่าทิปคนขับรถ/มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
 กรณี ค่าทัวร์ 3,999 ทริปไกด์ 2,000  ชําระวันแรกที่สนามบิน ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากนั ) 



 

 

4. ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคบั ขึน้อยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
5. โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
6. กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถื้อพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 
7. วีซ่าเด่ียวสาํหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งชาํระและจดัการเองท่ีสถานฑูต 
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวยื่นจากไทยเขา้ประเทศจีน หรือค่าวีซ่าประเภทอ่ืนๆ เช่นวีซ่า 140/ยื่นเด่ียวหนา้ด่าน (ท่ีไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ป

ประเภท 144 ) 
 

เง่ือนไขการจองทัวร์  
ชําระมัดจําท่านละ 3,000 บาทชําระส่วนที่ก่อนเดินทาง 30 วัน  
และส่งหน้าพาสปอร์ตหลังทําการจอง พร้อมแจ้งสลิปการโอนเงิน  
 

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์  
เน่ืองจากเป็นราคาทัวร์โปรโมช่ันเม่ือชําระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี  
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้าํระไว้
แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณทีี่ทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปทุกประเภท เน่ืองด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงิน
ค่าบริการทําเอกสารวีซ่าทุกกรณ)ี **กรณทีําวีซ่าเดี่ยว** ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศจีน ในกรณทีี่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวี
ซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าเดี่ยวจากไทยเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท 
 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น  หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทําการจอง 
หากทําการจองแล้วและชําระค่าใช้จ่ายแล้ว   ให้เข้าใจตรงกันว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทุกประการ 

 


