
 

 

 

 

 

 

CODE FD312:มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน2คืน 
Hongkong Summer Sale 2019:เทศกาลลดราคาสินค้าทั้งเกาะ70-80%  

นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า  
ยุโรปใจกลางเอเชีย เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า วิหารเซนต์พอล 

ชมวิวแบบ 360องศา อ่าววิคตอเรีย หาดรีพัสเบย์ 
ขอพร วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) วัดผู่โถว  

ถนนคู่รัก ชมสาวงาม “หวี่หนี่” ช้อปป้ิงถนนนาธาน,ตลาดกงเป่ย 
เมนูพิเศษ:เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง,อาหารโปรตุเกส 
พักจูไห่ 2คืน โดยสายการบิน Thai Air Asia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 
อายุ 1-18 ป ี

พักเด่ียวเพิม่ ที่น่ัง 

 

4-6 กรกฎาคม 62 11,888 14,888 3,500 20 

7-9 กรกฎาคม 62 11,888 14,888 3,500 20 

11-13 กรกฎาคม 62 11,888 14,888 3,500 20 

18-20 กรกฎาคม 62 11,888 14,888 3,500 20 

28-30 กรกฎาคม 62 13,888 16,888 3,500 20 

8-10 สิงหาคม 62 11,888 14,888 3,500 20 

18-20 สิงหาคม 62 11,888 14,888 3,500 20 

22-24  สิงหาคม 62 9,888 12,888 3,500 20 

25-27 สิงหาคม 62 11,888 14,888 3,500 20 

29-31 สิงหาคม 62 10,888 13,888 3,500 20 

13-15 ตุลาคม 62 11,888 14,888 3,500 20 

8-10 ธันวาคม 62 13,888 16,888 3,500 20 

30ธันวาคม-1มกราคม 63 15,888 18,888 3,500 20 

31ธันวาคม-2มกราคม 63 15,888 18,888 3,500 20 

 

วันแรก       สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์พอล 

                  เดอะเวเนเช่ียนมาเก๊า - จู่ไห่                                                                 อาหารเที่ยง,เย็น 

03.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน3 ประตู 3 

เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน Thai Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะน าข้ันตอนจากเจ้าหน้าที่ ) 

กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากใหก้ับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของ

สายการบิน 

06.45 น. บินลัดฟ้าสู่ มาเก๊า โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD760 

(ไม่มีบริการอาหารเครื่องด่ืมบนเครื่อง ท่านสามารถส่ังซื้อได้ตามอัธยาศัยกับพนักงานต้อนรับบนเครื่อง) 

10.20 น. เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง) มาเก๊า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์

อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้ง

และฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบ

น้ีเพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่ส าคัญคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความ

เจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของ ชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ท าให้มาเก๊า

กลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระห  ว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น  

"ยุโรปใจกลางเอเชีย จากน้ัน ผ่านชมรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง

สัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18เมตร หนักกว่า 1.8 ตันเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกคร่ึง

ผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซ่ึงพระพักตร์เป็นพระแม่มารี

โปรตุเกส สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะ

มาเก๊าคืนให้กับจีน เพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง ชมวิหารเซนต์พอล 

ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของ

โบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซ่ึงโบสถ์เซนต์พอลน้ีไดรั้บ

การยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสตท์ี่  ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดน

ตะวันออกไกล แวะชิมขนมร้านขายของฝากข้ึนช่ือต้นต ารับของ

เมืองมาเก๊า  

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษอาหารโปรตุเกส 



 

 

 

 

 

เดินทางสู่ เดอะเวเนเช่ียนมาเก๊า(THE VENETIAN) โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัส 
บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง 
และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมาก  มายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้
สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถน่ังเรือกอนโดล่าล่องไป
ตามคลองเวนิชภายในโรงแรม(ไม่รวมค่าน่ังเรือ)  ให้ท่านได้สัมผัสกับเมืองจ าลองของอิตาลี เมืองเวเนเชี่ยน 
ให้ท่านได้สัมผัสกับ  แหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแบรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ 

Casinoก็พอมีเวลา  
จากน้ันเดินทางสู ่เมืองจูไห่ ตั้งอยูท่างใต้ของมณฑลกวางตุ้ง มีพื้นที่ด้านทิศตะวนัออกตดิกบัเซินเจิ้น ด้านทิศ
ใต้ติดกับมาเก๊า ในปีค.ศ. 1980 ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ (SPECIAL AREA) ปัจจุบันเมืองจูไห่
ได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรุดหน้าทัดเทียมเมืองอุตสาหกรรมทั่วไป ตึกรามบ้านช่องในตัวเมืองส่วน
ใหญ่สร้างข้ึนใหม่สวยงามไม่แพ้เมืองเซินเจิ้น 

ค่ า               รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
       : น าท่านสู่ที่พัก XIN YONG FA HOTEL (3*) หรือระดับใกล้เคียงกัน    

วันที่สอง        จู่ไห่-ฮ่องกง-อ่าววิคตอเรีย-หาดรีพัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ถนนนาธาน-จูไห่  
                                                                                                                         อาหารเช้า,เที่ยง,--                                                                   

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเรือเฟอรารี ่ถึงฮ่องกง น าท่านน่ัง

รถเดินทางสู่ อ่าววิคตอเรีย (ไม่ได้ข้ึนสู่จุดชมวิวสูงสุด Peak คะ)  น า

ชมทิวทัศน์โดยรอบของเมืองฮ่องกง อยู่เหนือระดับน้ าทะเล554เมตร 

เป็นย่านที่พักอาศัยหรูหราที่สุดบนเกาะฮ่องกง ท่านจะมองเห็นทิวทัศน์

ของฮ่องกงโดยรอบแบบ 360องศา น าท่านสู่ หาดทรายรีพัสเบย์ 

หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งน้ีสวยที่สุดแห่งหน่ึง และยังใช้เป็นฉากใน

การถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้า

แม่ทินโห่วซ่ึงท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่

ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก

เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพาน

ต่ออายุซ่ึงเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งคร้ังจะมีอายุเพิ่มข้ึน 3ปี 

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดที่ข้ึนชื่ออย่างมาก ที่เกาะ
ฮ่องกง วัดแห่งน้ีเรารู้จักกันดีในนาม วัดกังหัน วัดน้ีมี กังหันทองแดง
ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและน าแต่สิ่งดีๆ มาให้ 
จากน้ันน าท่านไป ชมโรงงานจิวเวลลี่ เยี่ยมชมสาธิตวิธีเลือกซ้ือ
เพชรและชมการผลิตจิวเวลร่ีที่ได้รับรางวัลออกแบบดีเด่น 3ปีซ้อน 
และเลือกซ้ือกังหัน แชกงหมิว น าโชคที่ได้ท าการปลุกเสกมาจากวัด   
จากน้ันให้ทา่น อิสระช้อปปิง้ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย  
Hongkong Summer Sale 2019(ช่วง มิ.ย-ส.ค) 
ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์
เนมชือ่ดังต่างๆระดบัโลกกวา่ 700ร้านคา้ เช่นAmani,Prada , 
Gucci Burberry ,Cartier,Chanel ,Coach , Dior ,Fendi 
,Louis Vuitton,Chole, ของเดก็เล่นทีห่้าง Toy r’us แหล่งชอ้ป
ปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น
Burberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,Louis 
Vuitton , Chole ฯลฯใหท้่านอิสระช้อปปิ้ง ณ.ตึกโอเชี่ยน
เทอร์มินอล ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์และร้านค้าต่างๆ มากมาย อาท ิG2000, U2, Mark & Spencer, Giordano, 
Bossini ฯลฯ  
(อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)  
จากน้ันน าท่านกับสู่ เมืองจู่ไห่ น าท่าน น่ังรถข้าม สะพานฮ่องกง-จูไห่– มาเก๊า (Hong Kong-Zhuhai-
Macau Bridge) สะพานข้ามทะเลใหญ่ทีสุ่ดในโลก มีความยาวทั้งสิ้น 55 กิโลเมตร ประกอบด้วย สะพาน
ข้ามทะเล อุโมงค์ลอดใต้ทะเล และเกาะเทียม เชื่อมเกาะฮ่องกง เมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้ง และเกาะมา
เก๊า เปิดใช้อย่างเป็นทางการวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2017 สะพานถูกออกแบบให้มีลักษณะคดเคี้ยวเพื่อลด



 

 

 

 

 

แรงตึงเครียดของคลื่นที่กระท าต่อเสาตอม่อสะพาน แถมยังถูกออกแบบให้ทนต่อแผ่นดินไหวและไต้ฝุ่น โดยมี
การใช้เหล็กในการก่อสร้างมากถึง 4 แสนตัน ซึ่งเทียบได้กับการสร้างหอไอเฟลถึง60 แห่ง จึงนับว่าเป็นหน่ึง
ในสุดยอดทางวศิวกรรมของจีน ใช้งบก่อสร้างมากถึง 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 6แสนล้านบาท) โดยใน
เร่ิมก่อสร้างในปี 2009 ทางฝั่งแผ่นดินใหญ่ของจีน และเร่ิมก่อสร้างโครงการฝั่งฮ่องกงในปี 2011 โดย
ช่วงแรกทางการจีนวางแผนให้โครงการแล้วเสร็จภายในปี2017 รวมแล้วใช้เวลาก่อสร้างเกือบ 10 ป ีสะพานมี
ทางวิ่งส าหรับรถยนต์ทั้งหมด 6 เลน แบ่งเป็นฝั่งละ 3 เลน โดยจะช่วยย่นระยะเวลาเดนิทา งระหว่าง ฮ่องกงถึง
จูไห่เหลือเพียง 30 นาที จากเดิมที่ต้องใช้เวลาเดินทางโดยใช้เรือราว 3-4 ชั่วโมง ซ่ึงความส าเร็จของการ
สร้างสะพานแห่งน้ีทางการจีนนับว่าเป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ถึง เมืองจูไห่ น าท่านเดิน
ทางเข้าสู่ที่พัก 

       :น าท่านสู่ที่พัก XIN YONG FA HOTEL (3*) หรือระดับใกล้เคียงกัน    
 

วันที่สาม:    ถนนคู่รัก-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”-วัดผู่โถว-ตลาดกงเป่ย-มาเก๊า-กรุงเทพฯ 

                                                                                                                อาหารเช้า,เที่ยง,--                                                                   

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น่ังรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไห่ได้
ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนเหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายใน
บริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีได้มีการน าเก้าอี้ หรือ ม้าน่ัง ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเท่าน้ัน จึงได้ชื่อว่าถนน
คู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก ...แล้วน าท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจู
ไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี” เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือ
ไข่มุกอยู่ริมทะเล  หวีหนี ความหมายคือ สาวงามที่ยืนถือไข่มุก ยืนบิดเอวพลิ้ว ร้ิวชายผ้าพัดพลิ้ว อุ่น
รอยยิ้มทั้งบนใบหน้าถึงมุมปาก เป็นสัญลักษณ์ของเมือง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองแห่ง

เมืองจูไห่ เดินทางสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 
เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่อ
อายุยืนนาน 

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนพูิเศษเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง 
แวะชม ร้านสมุนไพรจีน(ยา) แหล่งค้นคว้ายาแผนโบราณ หรือเป่าฟู่หลิง  หรือที่เราเรียกว่า “ บัวหิมะ” ยา
ประจ าบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ าร้อนลวก หรือ 
น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองบองแผลที่โดนลวกได้ดี  ผ่อนคลายด้วยการนวดฝ่าเท้า พร้อมฟังกา
รบรยายสรรพคุณของสมุนไพร แวะชมอัญมณี(หยก)ที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ าเลิศยิ่งกว่าทองและ
เพชรน่ันก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ าค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ท าให้
ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซ้ือ  ก าไลหยก 
แหวน  หยก หรือ เผ่าเย้า ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดับน าโชค 
เดินทางสู่ ตลาดกงเป่ย ศูนย์การค้าใต้ติดแอร์ มีร้านมากกว่า 5,000 ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย 
เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นน าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น  ฯลฯ ที่นี่มี
ให้ท่านได้เลือกซ้ือหมด  ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลา จากน้ันเดินทางสู่ มาเก๊า 

22.40 น  เดินทางกบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD767 

00.30+1 น.  ถึง สนามบินดอนเมือง  โดยสวัสดิภาพ 
 
 

**กรณีลูกค้าต้องการซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากบัเจ้าหน้าที่อีกคร้ัง** 
 

สิ่งที่ลูกค้าจ าเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง 

-  เน่ืองจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง 
ก าหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิ
เช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย 
เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องให้
ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซ้ือ
ใดๆทั้งสิ้น  
*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาล
ร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 
2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง *** 



 

 

 

 

 

-  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก 
หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่

สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนท าการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความ

ล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 

เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผล

ทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น )  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 

อัตราค่าบริการรวม  

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – มาเกา๊(MFM) – กรุงเทพฯ(DMK)  

2.ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2ท่าน หากพัก 3ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นหอ้งแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง) 

3.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปส าหรับผูท้ี่ถือพาสปอร์ตไทย (ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่าน้ัน) 

4.ค่าอาหารทัวร์ (เชา้ กลางวัน และเย็นหรือค่ าตามที่ระบุไว้ในรายการ) 

5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตา่งๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ ค่ารถ คา่จอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์  

6.ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินก าหนด 

7.ค่าประกันอุบตัิเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้

(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งน้ีย่อมอยู่ในข้อจ ากดัที่มกีารตกลงไว้กับบริษัทประกันชวีิต ทกุกรณี ต้องมี

ใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อัตราค่าบริการไม่รวม  
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 
2.ค่าใช้จา่ยสว่นตวัที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่ม คา่โทรศัพท์ ค่าโทรสาร  
ค่าทีวชี่องพเิศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
3.ค่าท าหนังสือเดินทาง (Passport) 
4.ค่าท าหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวตา่งชาต ิและ ต่างดา้ว 
5.ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ าหนักกระเปา๋เกินทา่นต้องช าระค่าน้ าหนัก
กระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามทีท่างสายการบินเรียกเกบ็ 
6.ค่าบริการน้ีรับเฉพาะนักทอ่งเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน ชาวตา่งชาตเิกบ็เพิ่ม 800 บาท/ท่าน 

7.(7.1)ค่าทิปไกด์ท้องถิน่และคนขับรถ 300RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลกูค้า 1 ท่าน  

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลกูค้า 
 

เงื่อนไขในการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาทต่อทา่น  และ ช าระส่วนที่เหลอืกอ่นวันเดินทางอย่างน้อย 15 วนัล่วงหนา้ 

(การไม่ช าระเงินคา่มดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผู้จดัมีสิทธิยกเลกิการจอง
หรือยกเลกิการเดินทาง)   

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบ
ก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงท่าน*** 
กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลอื 

เอกสารในการท าวีซา่จีนส าหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีท าวีซ่าแบบกรุ๊ป) 

1. ส าเนาหน้าพาสปอร์ต *ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ต้องมีหน้าว่าง  อย่าง

น้อย 2 หน้า ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของ

ท่าน* โดยท่านถา่ยรูป หรือ สแกนสี หน้าหนังสือเดินทาง (หน้าทีม่ีรูปทา่น) แบบเต็มหน้ารายละเอียดครบถ้วน 

ชัดเจน ไม่ด า ไมเ่บลอ ห้ามขีดเขียดลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด  ส่งมาทาง E-mail เมื่อท่านตกลงท าการจอง 

(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารุดใดๆ ท้ังส้ิน ถ้าเกิดการช ารุด  เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก

ประเทศของท่านได้) 

2. พาสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็มลูกค้าถือไปที่สนามบิน

เอง ณ วันเดินทาง   (หนังสือเดินทางต้องเป็นเล่มทีส่่งช่ือให้เราท าวีซ่าเท่าน้ัน!!  



 

 

 

 

 

ตัวอย่างหน้าพาสปอร์ต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ส าคญัมาก:กรุณาน าหนังสอืเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทาง  

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ท่านลืมหรือน าหนังสอืเดินทางมาผดิเล่ม 

การยกเลกิการจอง  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจ า 
หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลกิ การเดินทาง หรือ เลือ่นการเดินทาง ขอคืนเงินไมว่า่กรณีใดทั้งสิ้น  
 

หมายเหตุ 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหวา่งทา่นลูกคา้และบริษัทฯ 
และเมื่อท่านช าระเงินค่าจอง และหรือ คา่ทวัร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแล้ว 
 1) ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจ้งใหก้ับท่านได้ทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย  7 วันก่อนการเดินทาง  

2) ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์ เมือ่เกิดเหตุสดุวสิยัจนไม่สามารถแก้ไขได้  

3) ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏิวัต ิ

อุบัตเิหตุ และอื่น ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมที่เกดิข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บปว่ย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอบุัตเิหตตุ่าง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มกีารปรับข้ึนจากภาษเีชือ้เพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพิ่มเตมิ 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน   
5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไวห้รือกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถอืวา่ผูท้่องเที่ยวสละ

สิทธิ์และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทีท่่านได้จา่ยให้กับผู้จัด เป็นการช าระ
แบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตวัแทนนายหน้า ผู้จัดไดช้ าระค่าใช้จา่ยทั้งหมดให้แก่ผูใ้ห้บริการในแตล่ะแห่งแบบช าระ
เต็มมเีงื่อนไข   
6) กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลกิ ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ

บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้า แต่จะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการน้ัน ๆ  

7) การประกันภัย ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว

เท่าน้ัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไข้ไดป้่วย ท่านสามารถขอดเูงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือวา่
ท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์   (ทา่นสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้ 
จากบริษัท ประกันทัว่ไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งสิน้แทนผู้จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้

มีอ านาจของผู้จัดก ากับเทา่น้ัน  
8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมือง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน



 

 

 

 

 

รายการทอ่งเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ  


