
มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เที่ยว 3 เมืองสุดคุ้ม 
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วันแรก  กรุงเทพฯ – มาเก๊า –จูไห-่ตลาดใต้ดินก๊งเป่า - ชมโชว์น้า้พุเตน้ระบ้า   (–/-/เย็นพิเศษ!!! เป่าฮื้อ + ไวน์แดง) 

04.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่

จากบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง 

06.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมาเก๊า  โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 775 

10.20 น. เดินทางถึงมาเก๊า  ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ล  มี

อาณาเขตติดกับต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วย

คาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกัน

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

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  

หรือเที่ยวบิน 

06.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมาเก๊า  โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 760 

DAY PROGRAM MEAL 
B L D 

1 มาเก๊า ข้ามด่านจูไห ่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย  (อาหารเย็นมื้อพิเศษ เมนูเป๋าฮื้อ + 

ไวน์แดง)  - ชมโชว์น้ าพุเต้นระบ า 

  ✓ 

2 หวี่หนี่ - ถนนคู่รัก– เดินทางสู่เซินเจิน้ - วดักวนอู – หมูบ่้านฮอลแลนด์+พิพิธภัณฑ์ 

เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านหยก – เดินทางสูจู่ไห่ 

✓ ✓ ✓ 

3 จูไห่ – มาเก๊า - โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร-์ วัดเจ้าแม่กวนอิม- ผ่านชมเจ้าแม่

กวนอิมริมทะเล – จัตุรสัเซนาโด้ - The Parisian Macao - The Venetian - กรุงเทพ 

ฯ  

✓ ✓  



 

 

10.25 น. เดินทางถึงมาเก๊า  ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ล  มี

อาณาเขตติดกับต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วย

คาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกัน

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

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  

น้าท่านเดินทางข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค๊ช เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน จูไห่ได้รับการยก

ย่องจากสหประชาชาติให้เป็น เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Amazing City in China) ผ่านทาง

ประตูบอกเขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปตุเกส (มาเก๊า) ซึ่งใช้เป็นด่านพรมแดนสู่ประเทศจีนสร้างในปี 

ค.ศ. 1849 ผ่านเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่  

พาท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดนิก๊งเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้า

ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปป้ีแบรนด์เนมช้ันน าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา 

ของเด็กเล่น ฯลฯ ทีน่ี่มใีห้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มี

คุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปป้ิงเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย   

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เป่าฮื้อ + ไวน์แดง 

จากนั้น ชมโชว์น้้าพุเต้นระบ้า ที่อลังการ ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเหินหาวสู่สวรรค์ เต้นระบ า น้ าพุอลังการ
งานสร้างที่ไม่ได้เคยเห็นมาก่อน (เนื่องจากเป็นโชว์น้ าพุกลางแจ้ง หากเกิดเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดๆ เช่น ปิด
ปรับปรุง/ฝนตก/ ที่ท าให้โชว์งดแสดง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยรายการโชว์อื่นหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่น) 

 

 

 

 

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

 

 



 

 

วันที่สอง หวี่หนี่ - ถนนคู่รัก– เซินเจิ้น - วัดกวนอู – หมู่บ้านฮอลแลนด์+พพิิธภัณฑ์ เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้า
ไหม, ร้านหยก – เดินทางสู่ จูไห่    (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์เมืองจูไห่ หวี่หนี่เป็นรูปปั้นนางฟ้า  ถือ

ไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริม

ชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกต่างภูมิทัศน์  ได้อย่างสวยงามเหมาะ

ส าหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้ มีการน าเก้าอี้ หรือ ม้า

น่ัง ซึ่งท ามาส าหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงต้ังช่ือว่าถนนคู่รัก 

จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่เมือง เซินเจิ้น โดยรถโค๊ช เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง

ธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมี

สภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม 

จากนั้น น าท่าน เดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหว้เทพจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ

กตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ด

เดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท

การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ าแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์

ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเองดังนั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อ

ความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ด้าน 

จากนั้น น าท่านชมสวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ THE FLOWER TOWN IN HOLLAND ในเซินเจิ้น โดยได้ออกแบบและ

ก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบทรงบ้านเนเธอร์แลนด์ขนานแท้ที่นิยม 

 ออกแบบหลังคาหน้าจั่วให้ลวดลายไม่ซ้ ากัน ราวกับจะประกวดประชันกันก็ไม่ปาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 

ก าลังเป็นนิยมในขณะนี้ ที่นี่เป็นสวนสาธารณะที่มีร้านดอกไม้ และมุมภาพภาพที ่



 

 

สวยงาม อีกทั้งยังมีร้านกาแฟให้นั่งชิลกัน โดยแต่ละร้านจะได้รับการออกแบบให้มีสไตล์ และคงเอกลักษณ์ให้มี

บรรยากาศเหมือนอยู่ฮอลแลนด์ แต่กลมกลืนเข้าภูมิทัศน์ล้อมรอบเมืองเซินเจิ้น อีกทั้งยังมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

ได้แก่ สวนหย่อม น้ าพุ ลานอเนกประสงค์ส าหรับจัดการแสดงหรือดนตรี ห้องแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ เหมาะ

กับการถ่ายรูปเป็นอย่างมาก 

น าท่าน ไปยัง SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ

เมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมา

ตั้งแต่ปี 1988 จากนั้นน าท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจีน ,ยางพารา ,บัวหิมะ 

และหยก (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้นปิดทุกวันจันทร์)  

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร 

 น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน หรือบัวหิมะให้ท่าน ได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รวมทั้งให้ท่าน

ได้รับบริการนวดฝ่าเท้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ร้านผ้าไหมและ หยก 

 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ จู่ไห่ โดยรถโค๊ช  

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

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

 

 



 

 

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

เซนาโด–้ The Parisian Macao - The Venetian - กรุงเทพ ฯ   

 (เช้า/กลางวัน/–) 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลังจากรับประทานอาหาร น้าท่านข้ามด่านกลับสู่มาเก๊า  

 จากนั้นน าท่านชม วิหารเซนต์ปอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดย

สถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติ

ของโบสถ์ ซึงโบสถ์เซนต์ปอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่ง

ศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออก ...เดินทางสู่...เซนาโด้ส

แควร์...สถานที่ช้อปปิ้งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊าภายในบริเวณตกแต่งด้วย

ตึกอาคารอายุกว่า 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกสที่อพยพมาตั้งหลัก

แหล่งอยู่ในมาเก๊าเมื่อครั้งอดีตงดงามตา 

ด้วยพื้นกระเบื้องซึ่งน ามาจากยุโรปตกแต่งเป็นรูปเกลียวคลื่นอันงดงาม 

น าท่าน เดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเกาะมาเก๊า"สักการะเจ้าแม่กวนอิม องค์

เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม หรือ อาม่า เพื่อความเป็นศิริมงคล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ผ่านชม องค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง (Kun Iam Statue) ที่ตั้งอยู่ริมทะเลเจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทอง

สัมฤทธิ์ทั้งองค์มีความสูง 18เมตร หนักกว่า 18ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับ

แดดยามเย็นเป็นประกายเรืองรอง เหลืองอร่ามงดงามจับตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆจะเห็นว่าเจ้า 



 

 

แม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งคือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็น หน้าพระแม่

มารีที่เป็นเช่นนี้ก็ เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกส ตั้งใจสร้าง ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่ง

มอบมาเก๊าคืนให้กับจีน 

น าท่าน ผ่านชม The Parisian Macao รีสอร์ทแบบครบวงจรอันเป็นผลงาน

ชิ้น เอกจากวิสัยทัศน์ของ Sheldon G. Adelson มีก าหนดเปิด

ให้บริการในช่วงกลางเดือนกันยายน 2559 รีสอร์ทแห่งใหม่นี้จะเพิ่ม

ความอลังการให้กับเมืองรีสอร์ทอย่าง Sands(R) Resorts Cotai Strip 

Macao ด้วยห้องพักและห้องสวีทสุดหรูราว 3,000 ห้อง นอกจากนั้น

ยังน ามนต์เสน่ห์ ความมหัศจรรย์ และกลิ่นอายของ "นครแห่งแสงไฟ" 

อย่างกรุงปารีสมาสู่  มาเก๊าด้วย  The Parisian Macao มีทุกอย่างที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับจากรีสอร์ทในเครือ

ของ Sands China ด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน อาทิ ห้องพักและห้องสวีทราว 3,000 ห้อง โดยห้องพัก 

1 ใน 3 ของทั้งหมดมองเห็นวิวหอไอเฟลจ าลอง นอกจากนั้นยังมีห้างสรรพสินค้า Shoppes at Parisian ที่มี

ร้านค้าบูติกมากกว่า 150 ร้าน ทั้งร้านเสื้อผ้าแฟชั่นของดีไซเนอร์ชื่อดังและของแบรนด์ชั้นน ามากมาย ซึ่งตั้งอยู่ใน

พื้นที่ที่มีบรรยากาศชวนให้นึกถึงถนนฌ็องเซลิเซ่อันเลื่องชื่อในกรุงปารีส แขกของรีสอร์ทและนักท่องเที่ยวยัง

สามารถเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงแบบฝรั่งเศสที่อัดแน่นทุกวัน อาทิ  

การแสดงดนตรีริมทาง ละครใบ้ และการแสดงเปิดหมวกต่างๆ ทั้งยังสามารถเดินเล่นบริเวณสวน น้ าพุ เขาวงกต 

และสระน้ าใสราวกระจก พร้อมเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นม้าหมุน ตู้เกม หรือนั่งสบายๆในร้านอาหารเล็กๆก็ได้

เช่นกัน นับเป็นบรรยากาศแบบฉบับกรุงปารีสอย่างแท้จริง 

จากนั้น น าท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียThe Venetian ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน

ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ 

พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแก

รนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล(ไม่รวมค่าล่องเรือ)  ศูนย์การค้าใน

ร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุตที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้งและล าคลองคดเคี้ยว 

 



 

 

อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

22.40 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD767 

00.30+ น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ... 

ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สา้หรับลากได้ เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง 
หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กครั้งก่อนทา้การออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหนา้ ถ้าหากไม่มีการแจ้งทาง
บริษัทก่อนทา้การออกตั๋วภายใน หากไฟตม์ีการเปลี่ยนแปลง หรือกรุป๊ไม่คอนเฟิมเดนิทาง ทางบรษิัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ  
ก้าหนดการเดนิทาง ราคาผู้ใหญ ่

ท่านละ 
เด็กต่้ากว่า 18 ป ี

ท่านละ 
พักเดี่ยว 

ไฟต์บิน วันเดินทาง 
760/767 13-15 พ.ค.62 4,999 7,999 4,500 
760/767 19-21 พ.ค.62 5,999 8,999 4,500 
760/767 3-5 มิ.ย.62 5,999 8,999 4,500 
760-767 12-14 ก.ค.62 5,999 8,999 4,500 
760/767 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 

กรุณาเลอืกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาใเดนิทางได้ทั้งนีเ้พือ่ป้องกนั

ปัญหาเทีย่วบินล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความ

ผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเทีย่วบินการยกเลกิเทีย่วบินมกีารยุบเทีย่วบินรวมกนั

ตารางการเดนิทางมีการเปลีย่นแปลงเน่ืองจากสายการบินพจิารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือควา   

ควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) 

 โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 



 

 

760/767 6-8 พ.ย.62 5,999 8,999 4,500 
ไม่มีราคาเด็ก เด็กอายุต่้ากวา่ 2 ปี (Infant) สอบถามราคา 

 

หมายเหตุ  

1.  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการ 3ประชาสัมพนัธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บัวหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภัณฑ์จากไผ่, จิวเวอรี่, ปี๊เซี่ยะ ซึ่ง
จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาท ีซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยูก่ับความพอใจของลูกค้า
เป็นหลัก  ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งสิ้นหากไม่เข้าร้านช้อปปิง้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่า
ฮ่องกง *** 

2.  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าด้าเนนิการยื่นเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพื่อเข้าเมืองจีน หากช้าระแล้วไม่สามารถคืนเงินส่วนนี้
ได้  

3.  กรณีที่ทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปทุกประเภท ประกาศฉุกเฉินหรอื เนื่องด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทาง
บริษัทจะไม่มกีารคืนเงินคา่บริการทา้เอกสารวีซา่ที่ช้าระมาแล้วทุกกรณี) เป็นเหตุไม่สามารถเข้าด่าน จูไห่/เซินเจิ้นได้ 
ทางบริษัทจะต้องปรับเปลี่ยนการแก้ไขปญัหาดังนี ้
3.1 หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโปรแกรมต้องเข้าพักที่มาเก๊า หรือ ฮ่องกง และเพิ่มค่าใช้จ่ายลูกค้าจะต้องท าการ

ช าระเพ่ิมทุกกรณี ค่าใช้จ่ายส่วนต่างตามความเป็นจริง 
3.2 หากมีความจ าเป็นต้องท าวีซ่าเด่ียว วีซ่าติดเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทยลูกค้าจะเป็นผู้ช าระค่าวีซ่า/ค่าด าเนินการหรือ

ลูกค้าสามารถยื่นวีซ่าเองได้ การท าวีซ่าเดี่ยวเอกสารจัดส่งบริษัทก่อนการเดินทางไม่ต่ ากว่า 10 วันท าการก่อนการ
เดินทาง (ไม่รวมวันหยุดราชการและเสาร-์อาทิตย์) หากให้ทางบริษัทยื่นให้ลูกค้าจะต้องช าระเพ่ิม 1,800 บาท  

3.3 กรณีต้องท าวีซ่าหน้าด่าน (ไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ปประเภท 144) ลูกค้าที่สามารถยื่นวีซ่าได้พาสปอร์ตต้องเคยเดินทางมาแล้วไม่ต่ า
กว่า 1 ครั้ง พาสปอร์ตต้องท าก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไม่สามารถยื่นวีซ่าประเภทนี้ได้ ช าระค่าบริการเพิ่มตาม
ความเป็นจริง 

4.  เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นทาง ฮ่องกง จีน และ ผู้จัดทัวร์  ได้ท าร่วมกันเพื่อมีการลงร้านตามนโยบายการท่องเที่ยว 
ให้ลงร้านแต่ไม่มีการบังคับซื้อแต่อย่างใดและเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปีจ้าเป็นต้องช้าระเงินเพิ่มท่านละ 3,000.- บาท 

5.  เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นทาง ฮ่องกง จีน และ ผู้จัดทัวร์  ได้ท าร่วมกัน ส่วนของวีซ่ากรุ๊ปประเภท 140 หรือ 144 
: หากมีลูกค้ายกเลิกเดินทาง ติดธุระต่างๆ ให้ลูกค้าแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน ท าการ เนื่องจากทางบริษัท ต้องท าการ
ถอนรายชื่อวีซ่ากรุ๊ปออก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท าการหน้าด่านแล้วจะมีผลกระทบต่อโปรแกรมทัวร์  และในกรณี ส่วน
ห้องพัก : หากลูกค้าลดจ านวนคนเดินทางให้แจ้งก่อนเดินทาง 7 วันท าการ เพื่อ 

 



 

 

 จัดการปรับเปลี่ยนหรือลดจ านวนห้องพัก ตามความเหมาะสม หากลูกค้าไม่แจ้ง ทางแลนด์จีนจะเรียกเก็บเงินเพิ่มหากท่าน
นอนพักเดี่ยว 

6.  ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วันเดินทาง มี
เหตุจ้าเป็นที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกันกับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ จัดห้องให้เป็น 
ห้อง TRIPLE ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มค่าห้องพักเดี่ยว ส้าหรับท่านที่เดินทาง 2 ท่าน แต่อีก 1ท่าน
ไม่สามารถเดินทางได้ 

7. ส่งหน้าพาสปอร์ต พร้อมช าระเงิน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อผู้เดินทางได้ กรณีส่งหน้าบัตรประชาชน ต้องสะกดตรง
ตามที่ส่งมาเท่านั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ชื่อที่ส่งมาสะกดไม่ตรงกับบัตรประชาชนที่ส่งในครั้งแรกไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
แก้ไขได้ ฉะนั้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนช่ือเอง 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
2. รวมค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% +  ราคารวมภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
4. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
8. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม  

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 
1. ค่าด้าเนินการยื่นเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพื่อเข้าเมืองจีน ท่านละ 1,500 บาท ช้าระพร้อมค่าทัว  (หากช้าระ

แล้วไม่สามารถคืนเงินส่วนนี้ได้ทุกกรณีเป็นค่าด้าเนินการยื่นเอกสาร เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ)  
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อน
การใช้บริการ) 

3. ค่าทิปคนขับรถ/มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ช้าระวันแรกที่สนามบิน 
 ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน )  

4. ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
5. โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 



 

 

6. กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 
7. วีซ่าเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องช าระและจัดการเองที่สถานฑูต 
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวยื่นจากไทยเข้าประเทศจีน หรือค่าวีซ่าประเภทอ่ืนๆ เช่นวีซ่า 140/ยื่นเดี่ยวหน้าด่าน (ที่ไม่ใช่วีซ่า

กรุ๊ปประเภท 144 ) 
เงื่อนไขการจองทัวร ์  
ช้าระมัดจา้ท่านละ 3,000 บาทช้าระส่วนที่ก่อนเดนิทาง 30 วัน และส่งหน้าพาสปอร์ตหลังท้าการจอง พร้อมแจ้งสลปิการโอน
เงิน  
 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร ์  
เนื่องจากเป็นราคาทัวร์โปรโมชั่นเมื่อช้าระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดนิทางได้ทุกกรณี  
หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่   นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า 
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีทีท่างประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ทุกประเภท เนื่องด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงนิ
ค่าบริการทา้เอกสารวีซ่าทุกกรณี) **กรณีท้าวีซ่าเดี่ยว** ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศจีน ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศ
ยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเที่ยวผูเ้ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท้าวีซ่าเดี่ยวจากไทยเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาอ่านเงือ่นไขการจองทวัร์ตามทีร่ะบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกนัว่าลูกค้ายอมรับเงือ่นไขทุกประการ 


