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วันแรก

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล- วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชีย่ น –
เดอะปาริเซียน – จูไห่

04.00 น พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA
06.45 น. บินลัดฟ้าสู่ มาเก๊า โดยเที่ยวบิน FD760
10.20 น. ถึง สนามบิน มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ซึ่งเป็นเมืองที่
มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและ
ประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16

เที่ยง

ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณา
นิคมอยู่ในแถบนีท้ ี่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทําให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจ
กลางเอเชีย” นําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับ
อาม่า องค์เทพทิดาแห่งท้องทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสําเภา
โบราณ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า บริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าขึ้นสู่แผ่นดินมา
เก๊า ด้านหน้ามีรูปปั้นสิงห์โตอยู่ 2 ตัว มีความเชื่อว่าหากหมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากไปทางขวา 3
ครั้ง ให้ท่านที่เกิดปีชงไหว้วัดนี้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล นําท่านแวะชม เจ้าแม่กวนอิมริม
ทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า
1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรอง
เหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่
กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่
โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึน้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นําท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี
1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชีย
ตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ
1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทําลายจนเหลือ
แต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้า นหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์
ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก

ค่ํา

นําท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัส
บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอํานวยความสะดวกที่ให้
ความบั น เทิ ง และสถานที่ ช้ อ ปปิ้ ง ที่ แ กรนด์ แ คนแนลช๊ อ ป พบกั บ ร้ า นค้ า แบรนด์ เ นมชื่ อ ดั ง
มากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่
ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนั่งเรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการ) หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ นําท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN
MACAO ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของ จากนั้นเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จําลองมา
จากฝรั่งเศส ซึ่งหอไอเฟลที่มาเก๊าถือได้ว่าเป็นหอไอเฟลจําลองที่ใหญ่ที่สุดและเหมือนจริงที่สุด
ในโลก โดยมีการประดับไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถขึ้น
ไปชมวิวที่ชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยที่ชั้นนี้ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามา
ของฝั่งโคไทของมาเก๊า สามารถขึ้นชมวิวได้ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่จูไห่
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (2)
พักที่ JINJIANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง จูไห่-ถนนคู่รกั –หวีหนี”่ จูไห่ฟชิ เชอร์เกิรล์ – สวนหยวนหมิงหยวน + ชมโชว์สุดอลังการ
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) นั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The
Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิ
ทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายใน
บริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนําเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้
ชื่อว่าถนนคู่รัก นําท่านแวะ ถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่” จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเล
สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล
และชมสินค้ายาประจําบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ําร้อนลวก, แผล
ไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะให้ท่านได้เยี่ยมชม ไข่มุก ซึ่งเป็นไข่มุกน้ําจืดขึ้นชื่อของ
เมืองจีน ใช้เวลาร้านละ 1 ชั่วโมงโดยประมาณ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนําท่านแวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่น
ในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน นําท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจําลอง
จากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจน

เย็น

ยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้าง
ขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทําให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่
เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับ
สวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทําให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกั บสวนเก่าที่
ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนห
มิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มี
คุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ได้เปิดให้บุคคลเข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่
ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่
สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตําหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ...เป็ดปักกิง่ (5)
จากนั้นชม โชว์ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการ
แสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่น
ต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสดุ วิสยั ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโชว์ท่านละ 40 เหรียญ)
พักที่ JINJIANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม จูไห่ - วัดผู่โถว - เซินเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) จากนั้นนําท่านชม วัดผู่โถว นมัสการองค์สัง
กระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธ
เจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน จากนั้นนําท่านชม
โรงงานผลิตหยก ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) นําท่านชม Splendid Of China ภายในจําลองสถานที่
สํ า คั ญ ๆของเมื อ งจี น ว่ า กั น ว่ า เมื่ อ มาเที่ ย วเมื อ งจํ า ลองจี น เพี ย งวั น เดี ย วก็ ส ามารถเข้ า ใจ
ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปี ของจีนได้ทันที เพราะที่นี่ได้จําลองสถานที่สําคัญ ๆ
ของจีนไว้ด้วยกันมากมาย อาทิ กําแพง เมืองจีน กองทหารดินเผาและม้าศึกของของจิ๋นซีฮ่องเต้
พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังโปตาลาจากธิเบต รวมถึงสุสานและหลุมฝังศพของบุคคลสําคัญ
ของจีนไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หวงตี้ เจงกิสข่าน,ดร.ซุนยัดเซ็น นอกจากนี้ในพื้นที่อันกว้างขวางของ

ค่ํา

เมืองจําลองยังมีอาหารนานาชนิดจากมณฑลต่างๆ ของจีนไว้ให้เลือกลิ้มลอง รวมถึง ซึ่งการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา และการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่สวยงามซึ่งสามารถซื้อ
กลับไปเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย จากนั้นทั้งชมโชว์ศิลปวั ฒนธรรมจีนอันตระการตาแสดงกลางแจ้ง
ให้ชมอาทิ แสดงการรบของชาวมองโกเลียและการต่อสู่ผาดโผนบนหลังม้า และให้ท่านได้ชม
หมู่บ้านวัฒนธรรม CULTURAL VILLAGE เป็นหมูบ่ ้านที่จําลองชีวติ ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม
ของชนเผ่า น้อยใหญ่ของมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศจีน กว่า 56 เผ่าการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน
อันตระการตา และการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่สวยงามซึ่งสามารถซื้อกลับไปเป็นที่ระลึกได้อีก
ด้วย จากนั้นทั้งชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาแสดงกลางแจ้งให้ชมอาทิ แสดงการรบ
ของชาวมองโกเลียและการต่อสู่ผาดโผนบนหลังม้า
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (8) อาหารมื้อพิเศษ!! เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
นําท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่นเจิ้น “Lowu City”คนไทยรู้จักในนาม
มาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสําหรับคน
ที่ท่านรักและตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า, กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีให้ได้
เลือกสรรมากมาย ทุกชิ้นล้วนเป็นของเลียนแบบ
พักที่ FX HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

เซินเจิน้ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถโค้ช นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะ
เทพเจ้าแชกงให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนําแต่
สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ นําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน
เป็ น วั ดเก่ าแก่ อ ายุ ก ว่ า ร้อ ยปี โดยชาวฮ่ อ งกงส่ ว นใหญ่ เ ดิ น ทางมาวั ด นี้ เ พื่ อ ขอพรให้ สุ ขภาพ
แข็งแรงไร้โรคภัย นําท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับ
รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย จากนั้นนําท่านชม ร้านยาสมุนไพร เป็น
สินค้าโอทอปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนใน
การใช้ยารักษาโรค

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ
จากนั้ น อิ ส ระให้ ท่ า นเต็ ม อิ่ ม กั บ การช้ อ ปปิ้ ง ย่ า นจิ ม ซาจุ่ ย มั ก จะตั้ ง ต้ น กั น ที่ ส ถานี จิ ม ซาจุ่ ย
มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็น
ของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาด
ใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อม
ติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*
21.35 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD503
23.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

***********************************************
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ *** คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
19-22 เมษายน 2561
20-23 เมษายน 2561
21-24 เมษายน 2561
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 61
03-06 พฤษภาคม 2561
10-13 พฤษภาคม 2561
11-14 พฤษภาคม 2561
12-15 พฤษภาคม 2561
17-20 พฤษภาคม 2561
18-21 พฤษภาคม 2561
19-22 พฤษภาคม 2561

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
2-3 ท่าน
13,999
10,999
10,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
13,999
10,999
10,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มเี ตียง
12,999
10,999
10,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999

พักเดีย่ วเพิม่
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเทีย่ วแห่งเมืองจีนเพือ่ โปรโมทสินค้าพืน้ เมือง ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มกุ , ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรม
ทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชีแ้ จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้ อยูก่ ับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ
ทัง้ สิน้ และถ้าหากลูกค้าไม่มคี วามประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
 โรงแรมที่ พั ก ที่ อ าจะมี ก ารสลั บ ปรั บ เปลี่ ย นขึ้ น อยู่ กั บ ความเหมาะสมเป็ น หลั ก โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจําหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อ
ได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **สําคัญมาก.......ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่า
หน้าด่าน (หรือวีซ่ากรุ๊ป) ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่ าอิ น เตอร์เ น็ ต ค่าซักรีด มิ นิ บาร์ ในห้ อง รวมถึ ง ค่า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่สั่ ง เพิ่ ม นอกเหนื อ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 120 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1.
2.

3.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นั่ง
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21
วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่
รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง เพื่ อ ทํ า เรื่ อ งขอรั บ เงิ น ค่ า บริ ก ารคื น โดยแนบหนั ง สื อ มอบอํ า นาจพร้ อ มหลั ก ฐาน
ประกอบการมอบอํ านาจ หลั กฐานการชํ าระเงินค่ าบริก ารต่า งๆ และหน้า สมุ ดบั ญชี ธนาคารที่
ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการ
นําเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า
แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิ วั ติ อุ บั ติ เ หตุ ความเจ็ บ ป่ ว ย ความสู ญ หายหรื อ เสี ย หายของสั ม ภาระ ความล่ า ช้ า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น

สําคัญมาก!โปรดอ่านรายละเอียดก่อนยืนยันจองทัวร์
หากทางประเทศจีนมีการประกาศ ยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือที่นิยมเรียกว่าวีซ่ากรุ๊ป วีซ่า144
ชั่ว โมง ไม่ว่าทางจีนจะประกาศยกเลิกเนื่องจากเหตุผ ลใดๆก็ตาม และไม่มีการประกาศแจ้ง
ล่วงหน้า ทางบริษัทขอเก็บค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าเดี่ยว (วีซ่า ติดในเล่มพาสปอร์ต) เพิ่มท่านละ
1,500 บาท วีซ่าจีนยื่นเดี่ยวนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข และกํากับดูแลของกระทรวงต่างประเทศจีน ที่เป็น
เจ้าภาพโดยตรงในการคัดสกีนคนเข้าเมืองจีนครับ ซึ่งมีนโยบายการออกให้วีซ่าเข้าเมืองต่อทุกสถานทูตฯ
สถานกงสุล แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ส่วนวีซ่า 144 ชั่วโมง (วีซ่า 144) เป็นนโยบายพิเศษที่ทางการจีน
มอบให้กับเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และมาเก๊า โดยที่สามารถให้นักท่องเที่ยวใช้เอกสิทธิ์วีซ่า 144 ชั่วโมง
ในการข้ามมาพักแรมภายในเขตมณฑลกวางตุ้งเท่านั้น และให้อยู่ได้ไม่เกิน 144 ชั่วโมง (6 วัน)
วีซ่ากรุป๊ อยู่ภายใต้เงือ่ นไข และกํากับดูแลของตํารวจตรวจคนเข้าเมือง นโยบายหลักการออกวีซ่ากรุป๊ ให้กับ
นักท่องเทีย่ วนัน้ ก็เพือ่ อํานวยความสะดวก แต่ถา้ มีสถานการณ์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความมั่นคงภายในของจีน

ทางการจีนจะสัง่ ระงับการออกวีซ่ากรุป๊ ทันที โดยไม่มกี ารแจ้งเตือนล่วงหน้า
เหตุผลเดียวกันถ้ามีสถานการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในของจีน ทางการจีนจะสั่งระงับการใช้
วีซ่า 144 ทันที โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า..เพราะฉะนั้น ถ้ามีการสัง่ ระงับ วีซ่า 144 และวีซ่ากรุ๊ป ก็จะ
เหลือทางเลือกเดียวนัน่ ก็คอื วีซ่าเดีย่ ว ซึ่งมีความยุ่งยากในการไล่เก็บเอกสารจากลูกค้าพอสมควร รวมถึงมี
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า อีกด้วย

!!!และหากมีการยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปกะทันหัน จนไม่สามารถยื่นวีซ่าเดี่ยวได้ทัน ทางบริษัทอาจจะมี
การปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ และส่งผลทําให้มีค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าต้องชําระ
เพิ่มตามที่แจ้งให้ทราบ และหากท่านทําการโอนเงินค่ามัดจําทัวร์มาแล้วจะถือว่าท่านยอมรับ
เงื่อนไขนี้แล้ว

