มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเซีย โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม
ชม องค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
สักการะ วัดอาม่า หรือที่คนใหญ่รู้จักกันในนามของ เจ้าแม่ทับทิม ช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
เดอะเวเนเชี่ยน โรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเก๊า ถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสน
จะโรแมนติก ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
พระราชวังหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
โชว์สุดอลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีน

พิเศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง / พักโรงแรม 4 ดาว
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่
รายละเอียดการท่องเที่ยว
มื้ออาหาร
กรุงเทพฯ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์เซ็นต์ปอล D1
-/-/D
เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า - จูไห่
จูไห่ - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหมจีน - วัดผุ่ถ่อ - ช้องปิ้งกงเป๋ย - พระราชวัง
D2
B/L/D
หยวนหมิง - ชมโชว์หยวนหมิงหยวน - พิเศษ!! เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
D3

จูไห่ - ถนนคู่รกั - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ร้านหยก - มาเก๊า - กรุงเทพฯ

โรงแรม หรือ เทียบเท่า
LANDMARK HOTEL OR
SML
LANDMARK HOTEL OR
SML

B/-/-

กรุงเทพฯ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์
เวเนเชี่ยน - ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า - จูไห่
07.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 1-2
ของสายการบิน AIR ASIA (FD) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้น
เครื่อง
10.10 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD762
***ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ และสายการบินแอร์เอเซียไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง
จะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้***

วันที่ 1
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13.45 น.

เดินทางถึงท่ามาเก๊าเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่ หมู่บ้านเกษตรกรรม
และประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติ ดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้
เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สําคัญคือชาว
โปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเข้ามาอย่าง
มากมายทําให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจน
สามารถเรียกได้ว่าเป็น ยุโรปใจกลางเอเชีย มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวัน ตกของ
สามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพิร์ล ในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสนาน ถึง 400 ปีวิถีชีวิตดําเนินการไปอย่าง
เรียบง่ายจนกระทั่งวันที่โปรตุเกสพลิกประวัติศาสตร์ด้วยการทําพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.1999 นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์
จากนั้นนําท่านเดินทางชม องค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ทีความสูง 1.8
เมตร น้ําหนักประมาณ 1.8 ตัน ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวขนาดใหญ่ มีความสวยสดงดงาม ยามเย็นสีทองขององค์เจ้าแม่
กวนอิมจะรับกับแสงแดด มีความสวยงามมาก รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมนี้ สร้างขึ้นโดยชาวโปรตุเกสครั้งเมื่อโอกาสที่
โปรตุเกสคืนฮ่องกงให้แก่ทางการจีนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับคนรุ่นหลังได้ชม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือที่คนใหญ่รู้จักกันในนามของ เจ้าแม่ ทับทิม ภายในมีหินแกะสลักขนาดใหญ่
เป็นรูปเรือสําเภา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเจ้าแม่อาม่าขึ้นมายันมาเก๊าเมื่อครั้งอดีต บริเวณหน้าวัดมีรูปปั้นสิงโต
ตั้งอยู่ 2 ตัว ซึ้งวัดแห่งนี้จะมีผู้คนไปศักการะตลอดทั้งปี
จากนั้นนําท่านสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราว ค.ศ.1602 ให้ครั้งแรกที่สร้างเสร็จมีความตั้งใจใช้เป็น
โรงเรียนสอนทางด้านศาสนาของชาวตะวันตกในดินแดนที่ห่างไกล แต่หลังจากนั้นราว ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้
ครั้งใหญ่มีความรุนแรงมาก ทําให้เกิดความเสียหายต่อตัวโบสถ์ทั้งหมด จนเมื่อปี ค.ศ.1991 ทางประเทศมาเก๊าได้
เข้า มาทํ า การบูร ณะใหม่ คงเหลื อไว้เ พีย งประตู หน้ าและบั นไดทางเข้า เพี ยงเท่า นั้น ด้ านหลัง ของโบสถ์ จัด เป็ น
พิพิธภัณฑ์ทางด้านศาสนา
นําท่านช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย เสื้อผ้าแฟชั่นสุดชิก ลินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วทุกมุมโลก
มากกว่า 300 ร้าน ของตกแต่ง ของโบราณ ของฝาก ของที่ระลึก เครื่องประดับ ถูกใจขาช้อปอย่างแน่นอน หรือถ้า
หากใครที่อย่างนั่งชิวๆ ลองชิมอาหารก็มีภัตตาคาร กว่า 40 ร้าน เซนาโด้สแควร์มีความโดดเด่นอย่างมาก พื้นถนนปู
ลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนๆ ราวกับอยู่ในท้องทะเลกว้าง รวมไปถึงรูปทรงอาคารร้านขายสินค้า ต่างๆ มองแล้วโดด
เด่นสะดุดตา หากแม้ใครที่ไม่อยากช้อป แค่ได้มาถ่ายรูปก็มีความสุขแล้ว
จากนั้นนําท่านสู่ เดอะเวเนเชี่ยน โรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเก๊า มีห้องรับรองนักท่องเที่ยวกว่า 1000 ห้อง
พิเศษ...หากใครอย่างอย่างสัมผัสบรรยายกาศแบบอิตาลี ต้องลองล่องเรือ กอนโดล่า (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบริการ
ล่องเรือ) และมีบ่อนคาสิโนที่นังเสี่ยงโชคจากทั้วโลกมาลองเสี่ยงโชค นอกจากนั้นหากใครที่ไม่อยากเล่นการพนัน
ภายใน เดอะเวเนเชี่ยนก็มีร้านค้าให้ช้อปปิ้งรวมถึงร้านอาหารให้เลือกของชิมลองทานอีกด้วย
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เย็น

วันที่ 2
เช้า

กลางวัน

นําท่านสู่ ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า ร้านค้าใหญ่ที่รวมสิ่งของพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของมาเก๊า เช่น ขนมผัวจ๋า เมียจ๋า
ลูกอมรสนม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมสินค้านําเข้าจากอเมริกา ออสเตรเลียที่ราคาถูก เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมือง
ปลอดภาษี ดังนั้นหากใครที่รับประทานยาบํารุงอยู่แล้ว ซื้อที่ร้านค้านี้จะได้ราคาถูกเหมือนซื้อที่ประเทศต้นทางจริงๆ
ตัวอย่างสินค้าชื่อดังได้แก่ น้ํามันตับปลาฉลามทะเลลึกบํารุงสมอง และยาบํารุงนมผึ้ง ที่มีสรรพคุณบํารุงอายุวัฒนะ
และบํารุงผิวพรรณให้เต่งตึง หรือครีมรกแกะชื่อดังที่คนไทยนิยมใช้บํารุงผิวหน้า จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่
ของประเทศจีนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ด่าน กงเป่ย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)
พักที่ Landmark Hotel / Silver Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
จูไห่ - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก - วัดผุ่ถ่อ - ช้องปิ้งกงเป๋ย - ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล พระราชวังหยวนหมิง - ชมโชว์หยวนหมิงหยวน - พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)
นําท่านเยี่ยมชม ร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ําที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24
กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้
ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รจู้ กั สรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้
ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบํารุงการไหลเวียนของโลหิต
ด้วยวิธีธรรมชาติ
จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนําเส้น
ไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง) เพื่อมาทําไส้
นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง
จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ง ร้านหยก สมบัติล้ําค่าของชาวจีน ใครได้ครอบครองจะมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดี โดยหยก
ธรรมชาติจะมีหลายสีคือ สีขาว สีเขียว สีนา้ํ ตาล สีเหลืองและสีม่วง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นนําท่านสู่ วัดผู่ถ่อ สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต วัดแห่ง นี้ตั้งอยู่
บริเวณเขา มีความยิ่งใหญ่และอลังการมาก เมื่อทุกท่านไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับตัวท่านเองเรียบร้อย ลูกค้า
สามารถถ่ายรูปบริเวณโดยรอบได้อย่างจุใจ ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า
ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลื อกมากมาย เช่น สิ นค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนําต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า
กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมด สินค้าของที่นี่มีเกือบทุกอย่าง ในการเลือกซื้อสินค้าของ
ที่นี่จะต้องเลือกดูให้ดี ให้ละเอียดก่อน เพราะสินค้าส่วนมากจะเป็นของก๊อปปี้ และของจีน
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังหยวนหมิง พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมือง จูไห่ ทําให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วย
ขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และ มีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมใน
กรุงปักกิ่ง สิ่ง ที่ทําให้สวน หยวน หมิงแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวน
ที่เป็นศิลปะ แบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวน หยวนหมิงใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่ง จําลองมาจาก
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สถานที่ ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ได้เปิดให้
บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริง ในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง
ประตูต้ากง ตําหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
จากนั้นนําท่านชม โชว์สุดอลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีนนับตั้งแต่สมัย
โบราณ ความเป็นมาผ่านการถ่ายทอดโดยนักแสดงที่ มีความชํานาญ ประกอบกับ แสง สี เสียง ที่มีความทันสมัย
ซึ่งทุกท่านจะได้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์พร้อมกับความสนุก ตื่นเต้นกันไปพร้อมๆกัน

เย็น

วันที่ 3
เช้า

14.15 น.

16.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) พิเศษ เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง
พักที่ Landmark Hotel / Silver Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
จูไห่ - มาเก๊า - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)
นําท่านผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาล
เมืองจูไห่ได้ทําไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย
จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูป
แกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า โดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านกงเป่ย
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ FD763
***ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ และสายการบินแอร์เอเซียไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง
จะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้***
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจํา
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจํานวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลีย่ นแปลงราคา
ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 120 หยวน ตลอดทริป
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สําคัญมาก!!!กรุณาอ่านและทําความเข้าใจ
ลูกค้าที่มีวีซา่ จีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางทีร่ ะบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทําจองทัวร์
แต่ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าทีม่ ีวีซ่าจีนทุกกรณี PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
จอยแลนด์
พักเดี่ยว
งดแถมกระเป๋า
พักห้องละ 2 ท่าน
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน
9,900.3,500.จอง+ชําระยอดเต็มตั้งแต่ 25มี.ค.60
6-8 เม.ย. 60 (วันจักรี)
3,500.ลดเหลือ 8,900.12,900.3,500.จอง+ชําระยอดเต็มตั้งแต่ 25มี.ค.60
12-14 เม.ย. 60 (วันสงกรานต์)
3,500.ลดเหลือ 11,900.13-15 เม.ย. 60 (วันสงกรานต์)
14,900.3,500.3,500.14,900.3,500.จอง+ชําระยอดเต็มตั้งแต่ 25มี.ค.60
14-16 เม.ย. 60 (วันสงกรานต์)
3,500.ลดเหลือ 12,900.14,900.3,500.จอง+ชําระยอดเต็มตั้งแต่ 25มี.ค.60
15-17 เม.ย. 60 (วันสงกรานต์)
3,500.ลดเหลือ 12,900.27-29 เม.ย. 60
7,900.3,500.3,500.อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน
 ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าระวางกระเป๋าน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่อง
พิเศษของโรงแรม เป็นต้น
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 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ายของแต่ละประเทศ
 ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 120 หยวน / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
เงื่อนไขการชําระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2748 6246-7
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วันทํา
การ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระ
ไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 กรณีกรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษทั ฯ ต้องมีการการันตีมดั จําทีน่ ง่ั
กับทางสายการบิน รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
ค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทําให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของ
สายการบิน
รายละเอียดในการขอวีซา่ จีน
1.
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการ
ชํารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจเิ ท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ
รูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียม
หนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีหนังสือเดินทางทีน่ าํ มาให้เป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย เนือ่ งจากสถานทูตต้องการ
ดูว่า ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปีปจั จุบัน ผู้เดินทางเคยเข้าประเทศจีนมาแล้วหรือไม่
5. ในกรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี (สําเนาเอกสารสูติบัตร/สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชนบิดามารดา/เอกสารขอออก
นอกประเทศซึ้งต้องขอจากทางอําเภอโดยต้องมีลายเซ็นของบิดามารดาและนายอําเภอพร้อมตราประทับ เด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี (ใช้
เอกสารเหมือนเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี แต่ต้องเป็นเอกสารตัวจริงทั้งหมด)
6. ข้อมูลจริงเกีย่ วกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออก
วีซ่า เล่มที่มีปญ
ั หา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
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7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทํา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
หมายเหตุ
 การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศจีนแต่ไม่ได้มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่าน
ละ 300 หยวน ต่อ 1 ร้าน ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 สําหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร
(VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง
 ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทํา
จองทัวร์ แต่ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อย
กว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะเลือ่ นการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 25 คนขึ้นไป
 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความ
เป็นจริง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้
เดินทางเป็นหลัก
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 กรณีที่สถานทีท่ ่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนือ่ งจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้
เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ
เข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
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