
 

 
 
 

 
 



 

PERIOD ADL SGL 0-18 YEAR SIZE FLIGHT AVAILABLE

02-04(05) พ.ค. 62 5,995 3,500 +4,500 20 ZH 20
03-05(06) พ.ค. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20
04-06(07) พ.ค. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20
09-11(12) พ.ค. 62 5,995 3,500 +4,500 20 ZH 20
10-12(13) พ.ค. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20
11-13(14) พ.ค. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20
16-18(19) พ.ค. 62 5,995 3,500 +4,500 20 ZH 20
17-19(20) พ.ค. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20
18-20(21) พ.ค. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20
23-25(26) พ.ค. 62 5,995 3,500 +4,500 20 ZH 20
24-26(27) พ.ค. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20
25-27(28) พ.ค. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20

30 พ.ค. - 01 (02) ม.ิย. 62 5,995 3,500 +4,500 20 ZH 20
31 พ.ค. - 02 (03) ม.ิย. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20

01-03(04) ม.ิย. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20
06-08(09) ม.ิย. 62 5,995 3,500 +4,500 20 ZH 20
07-09(10) ม.ิย. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20
08-10(11) ม.ิย. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20
13-15(16) ม.ิย. 62 5,995 3,500 +4,500 20 ZH 20
14-16(17) ม.ิย. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20
15-17(18) ม.ิย. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20
20-22(23) ม.ิย. 62 5,995 3,500 +4,500 20 ZH 20
21-23(24) ม.ิย. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20
22-24(25) ม.ิย. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20
27-29(30) ม.ิย. 62 5,995 3,500 +4,500 20 ZH 20

28-30 ม.ิย. (01) ก.ค. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20
29 ม.ิย.- 01 (02) ก.ค. 62 6,996 3,500 +4,500 20 ZH 20  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

เซนิเจ ิน้..ตงกวน..ฮอ่งกง 4 วนั 

►►HILIGHT..เดนิสะพานแกว้ 3 มติ ิLong Feng Villa Resort Dongguan 

ขอพรเจา้พอ่แชกงหมวิชือ่ดงัของฮอ่งกง ... วดักวนอู ... เจา้แมท่บัทมิ 

อสิระชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจ  “ถนนนาธาน”  แหลง่ชอ้ปป้ิงทีข่าชอ้ปไมค่วรพลาด 

เดนิทางโดยสายการบนิ SHENZHEN AIRLINE  (ZH) 

 
หมายเหต ุ: ราคานีสํ้าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ / ไมร่วมคา่วซี่า 1,500 บาท ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เซนิเจ ิน้ – ตงกวน – ไฮไลท์ สะพานแกว้ 3 มติ ิ(3D GLASS BRIDGE) 

– โชวก์ายกรรม – เซนิเจ ิน้ 

00.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่4 เคานเ์ตอร์  G สายการ

บนิ SHENZHEN AIRLINE (ZH) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกในดา้นเอกสาร   

02.45 น. เดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้  โดยสายการบนิ SHENZHEN AIRLINE เทีย่วบนิที ่ZH9020  

06.30 น. เดนิทางถงึ นานาชาตเิป่าอัน เซนิเจิน้ นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ตงกวน อยู่ทางตอนเหนือและเป็นเมอืงหลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยู่ทางใตข้องเซนิ

เจิน้ มณฑลกวางตุง้ ตงกวนเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีส่าํคญั มเีนื้อทีร่วม 2,465 ตารางกโิลเมตร  ประชากร  8.32 

ลา้นคน มสีภาพอากาศคอ่นขา้งรอ้นชืน้มแีสงแดดและฝนตกตลอดทัง้ปี ตงกวนเป็นทีรู่จ้ักกนัในชือ่ "โรงงานของ

โลก" และเป็นทีต่ัง้ของสถานประกอบการทีล่งทนุในตา่งประเทศมากกว่า  10,000 รายทําใหก้ลายเป็นหนึง่ใน

ฐานการผลติทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เมอืงประกอบดว้ยระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อเิล็กทรอนกิส์ ,เครือ่งจักรไฟฟ้า

,สิง่ทอเสือ้ผา้,เฟอรน์เิจอร,์ผลติภณัฑก์ระดาษ,อาหาร เครือ่งดืม่และอุตสาหกรรมเคมี และยังเป็นศนูยก์ลางการ

คมนาคม ทา่เรอืทีส่าํคญัสาํหรับการคา้ระหว่างประเทศในมณฑลกวางตุง้  ตงกวนมปีระวัตคิวามเป็นมามากกว่า  

1,700 ปีและถอืไดว้่าเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัของกวางตุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ให ้

ทา่นไดพ้ักผ่อนบนรถและชมววิสองขา้งทาง จนถงึตงกวน 

นําทา่นเขา้สู ่ LONG FENG VILLA 

RESORT DONGGUAN สถานทีพ่ักผ่อน

สาํหรับครอบครัวและนักทอ่งเทีย่วใหท้า่น

ไดพ้บกบั  ไฮไลท์ สะพานแกว้ 

3 มติ ิ(3D GLASS BRIDGE) แหลง่

ทอ่งเทีย่วใหม่แกะกลอ่ง เปิดใหท้อ่งเทีย่ว

เมือ่วันที ่1 มกราคม 2018 มคีวามสงู 88 

เมตรและ ยาว 333  เมตร พบกบัความ

เสยีวของทางเดนิกระจกทีม่รีะยะทางอนันา่ตืน่เตน้  ทา่นจะไดเ้ห็นทกุส ิง่ ทกุอย่างทีอ่ยู่

ภายใตท้างเดนิกระจกทัง้หมด ซึง่เป็นสะพานกระจกและจะมชีว่งทีเ่ป็น 3 มติเิพิม่ความตืน่เตน้ให ้

ทา่นไดห้วาดเสยีว  ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทศันอ์ันงดงาม มกีฎอยู่ว่าผูม้าเยอืน 

สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐานว่า น่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายตอ่การทําความ

สะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แตค่วามใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไม่ออก !! *หากทา่นไม่

ประสงคท์ีจ่ะเดนิสะพานแกว้ ทา่นสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ  แลว้มาเจอกนัทีจุ่ดนัดพบ  แตแ่นะนําให ้

ทา่นไดล้องสกั ครัง้  (หมายเหต ุ : สะพานแ กว้เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีจํ่าเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความ

ปลอดภยัอย่างสงูอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจนี ดงันัน้หากสะพานไม่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเดนิ อันเนื่องจากสภาพ

อากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทัว่กนัว่า เหตผุลเพือ่ความปลอดภยั

ของนักทอ่งเทีย่วทัง้ส ิน้ ) ( ขอ้ตกลงส ำขอ้ตกลงส ำ คญั คญั หากทา่นไม่เดนิสะพานแกว้ 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไม่เป็นเหตใุหทํ้าการคนืเงนิทกุกรณี)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเขา้ชม โชวก์ายกรรม ชมการแสดงโชวท์ีผ่าดโผนน่าตืน่เตน้ประกอบแสง 

ส ีเสยีง พรอ้มโชวส์วยงามจากนักแสดงหลายชวีติใหท้า่นไดส้มัผัสกบัวัฒนธรรม

จนี ชมความแข็งแรงสลบักบัความอ่อนชอ้ย เป็นอกีหนึง่โชวท์ีจ่ะสรา้งความประทบัใจใหท้า่น.  



 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้ เมอืงทีม่คีวามทนัสมัย ซึง่เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เมอืงใหม่ทีม่ี

ความสวยงามและมกีารวางผังเมอืงอย่างเป็นระเบยีบ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)  

คํา่                 รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHENZHEN FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – เกาะฮอ่งกง – วดันางช ี– วดัเจา้แมท่บัทมิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ(วดักงัหนั) – 

ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – เซนิเจ ิน้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮ่องกง เทีย่วฮ่องกงโดยรถไฟ ใหท้า่นไดล้องน่ังรถไฟจากเซนิเจิน้สูฮ่่องกง (ใชเ้วลาใน

การเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

 

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ วัดนางช ี (Chi Lin Nunnery) วัดทีส่รา้ง

ดว้ยเงนิบรจิาคของประชาชนและดารานักแสดงชือ่ดงัทีม่คีวาม

ศรัทธาในวัดแห่งนี้ สรา้งขึน้มาในปี 1989 ในแบบราชวงศถ์งั เป็น

สาํนักชแีห่งเดยีวในเกาะฮ่องกงและมเีพยีงนางชเีทา่นัน้ไม่มพีระ

อาศยัอยู่ จุดเดน่คอืโครงสรา้งของวัดจะไม่ไดใ้ชต้ะปูตอกเลยจะ

ใชไ้มอ้ย่างเดยีวมกีารตกแตง่แบบทนัสมัยคลา้ยวัดของญีปุ่่ น ดา้น

ในอาคารจะม ีพระพุทธเจา้ เจา้แม่กวนอมิหลายปางทีส่วยงามให ้

เราไดช้มและขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธิ ์ในอาคารไม่สามารถถา่ยรูปได ้

และหา้มสง่เสยีงดงับรเิวณวัด ทา่นสามารถถา่ยรูปบรเิวณ

ดา้นหนา้อาคารทีจ่ัดแตง่สวนไวอ้ย่างสวยงามใหไ้ดช้ม 

นําทา่นเข ้าสู ่วัดเจา้แม่ทบัทมิ ทนิหัว (Tin Hau Temple) วัด

เกา่แกแ่ละสาํคญัอกีวัดหนึง่ของฮ่องกง  สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ค .ศ.

1876 มผีูค้นนยิมมากราบไหว ้  เมือ่ในสมัยกอ่นฮ่องกงเป็นเพยีง

หมู่บา้นชาวประมง ซึง่เคารพนับถอืเจา้แม่ทบัทมิ เพราะเชือ่ ว่า

ทา่นเป็น เทพแห่ง ทอ้ง ทะเล เพือ่ใหเ้ด ิ นทางปลอดภยั เวลา

ออกไปทํางานไกลหรอืออกเรอืหาปลา  ชาวบา้นจงึมักจะตอ้งมา

ขอพรเจา้แม่ทบัทมิกอ่นออกเดนิทางใหต้วัเองไดเ้ดนิทางปลอดภยัปราศจากภยันตราย และในวัดแห่งนี้ยังมี ไฮ

ไลทอ์กีอย่างหนึง่คอื จะพบกบัขดธูปสแีดงขนาดใหญ่ ทีแ่ขวนอยู่ตามเพดานดา้นในวหิารของวัดทีม่อียู่มากมาย 

ทา่นสามารถทีจ่ะทําบุญแขวนธูปตามแบบชาวบา้นและเชญิขอพรไดต้ามอัธยาศยั    นําทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิ

เวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอันดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  นําทา่นขอ พร วัดแชกงหมวิหรอืวัดกงัหันนําโชค  วัดนี้ตัง้อยู่ที่

ตําบลซา่ถิน่  ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮ่องกง  เป็นวัดเกา่แกข่อง

ฮ่องกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้

ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิ

ทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแ ชก้ง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส ิง่ศกัด ิส์ทิธ์

ประจําวัด  ตํานานเลา่ว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ  แผ่นดนิจนี

เกดิกลยีุคมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณ์

นี้ไดก้อ่เกดิบุรุษชาตนัิกรบทีช่ือ่ว่าขนุพล  แช ้กง๊ ทีไ่ดย้กทพัไป

ปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิข ึน้แทบทกุสารทิ ศ และทา่นเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร  

เพราะไม่ว่าจะยกทพัไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ  และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไร ้

พ่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของทา่นคนจนีถอืว่ามคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็น

อย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง  ถงึกบัจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสาํนักงานใหญ่ของ

ธนาคารทีม่ชีือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว  และวัดแชกง  ยังเป็นทีม่า

ของจีก้งัหันนําโชคทีม่ชีือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮ่องกงทีไ่ม่ว่า ทวัรไ์หนทีม่าฮ่องกง  เป็นตอ้งเลอืกเชา่

เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้บัชวีติ 

  นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ย่านจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุมุมโลก เลอืก

ซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อย่างเต็มอิม่จุใจ (อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) จนถงึเวลานัดหมาย 

นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงเซนิเจิน้ โดยรถไฟ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม) 

นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHENZHEN FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

วนัทีส่าม เมอืงจําลองฮอนแลนด ์– วดักวนอ ู– ชอ้ปป้ิง 3 รา้น – ชอ้ปป้ิงหลอ่หวูเ่ซ็นเตอร ์– สนามบนิเซนิเจ ิน้  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําคณะเขา้ชม เมอืงจําลองฮอลแลนด ์ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่น

ไดช้มดอกไมจํ้าลอง และสถานทีต่กแตง่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพทีม่วีวิ

สวย ชมดอกทวิลปิจําลองประจําชาตฮิอลแลนด ์ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ วัดกวนอู Kuan Au Temple วัดศกัดิส์ทิธิท์ี่

ชาวจนีนยิมขอพรในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน  สกัการะขอพร องค์เทพ

เจา้กวนอู เทพสญัลกัษณ์แห่งความซือ่สตัย ์ความจงรักภกัดี และ

ความกลา้หาญ เชญิทา่นขอพรกราบไหวเ้พือ่เป็นสริมิงคลแกต่วัเองและครอบครัว

ตามอัธยาศยั    จากนัน้นําทา่นไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนี

และซือ้ยาครอบจักวาล “บัวหมิะ”ของแท ้100% ยาประจําบา้นทีม่ชีือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษา

แผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น้ํารอ้นลวก หรอื น้ํามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกได ้

ด ีหรอืจะทาเพือ่ป้องกนัผวิ   นําทา่นสู ่รา้นยางพารา ใหท้า่นไดฟั้งบรรยายเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีทํ่าจากยางพารา 

รูจ้ักคณุสมบัตแิละเลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั   นําทา่นชม  รา้นหยก  มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกให ้

ทา่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่วัทา่นเองไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ย

แกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดดา่งดําบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ...เป็ดปักกิง่+ไวนแ์ดง) 

 นําทา่น ชอ้ปป้ิงหลอ่หวู่เซ็นเตอร์  อสิระชอ้ปป้ิงข อง COPY แบรนดเ์นมทีม่ใีหเ้ลอืกมากมายหลายอย่าง หลาย

ยีห่อ้ อาท ิกระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้และอืน่ๆ อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย  นําทา่นเดนิ

ทางเขา้สูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง ,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท (มัคคุเทศก์ ,หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร์. 

23.15 น. เดนิทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบนิ SHENZHEN AIRLINE เทีย่วบนิที ่ZH9019   

 

วนัทีส่ ี ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

01.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ................................ 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× ไมร่วมคา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดรั้บการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลกูคา้ 
เป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษัิทฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 



 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่วซีา่ 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 
เดนิทางขึน้ตํา่ 15 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่ าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ
เลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ั่ ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลา ดจากการสะกดชือ่- นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทั วรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท
กําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํา นําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชํา ระเงนิ
มัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ สถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิข อง

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงา น หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกั นทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประ เทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  

 
 



 

 
 

ขอเรยีกเก็บพาสปอรต์ตัวจรงิของลกูคา้ยืน่ทําวซีา่จนี 
 
กอ่น 20 วันจะเรยีกเก็บเอกสาร ลกูคา้ตอ้งเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้มดงันี ้
เอกสาร 3อยา่ง ดังนี…้ 

1.หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ 
มสีภาพสมบรูณ์ ไมช่ํารดุ(เลม่จรงิ) 

2.รปูถา่ยส ีพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้!!! ขนาด 2 นิว้ จํานวน 2รปู (เขยีนชือ่-นามสกลุหลังรปูถา่ย) 
หมายเหต ุ: หนา้ตรง หา้มใสแ่วน่ และ/หรอื เครือ่งประดับตา่งๆ หา้มใสค่อนแทคเลนสท์กุประเภท ตอ้งเห็นใบหู
ชดัเจน เปิดห ูเปิดหนา้ผาก เสือ้ทีใ่สต่อ้งไมใ่ชแ่ขนกดุ หา้มใสเ่สือ้สขีาว เป็นชดุสภุาพไมโ่ป๊เปลอืย  

ไมอ่นุญาตใหใ้สเ่ครือ่งแบบถา่ยรปู เชน่ เครือ่งแบบทหาร ตํารวจ ขา้ราชการ ชดุนักเรยีน/นักศกึษา หรอืชดุรับ
ปรญิญา  

ผมสดีาํเทา่น ัน้ ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน  
3.ขอ้มลูสว่นตวั ทีอ่ยูล่กูคา้อยา่งละเอยีด (แนบใบกรอกขอ้มลูดา้นลา่ง) 
*** กรณุาทําตามคาํแนะนําดา้นบน เนือ่งจากจะไดไ้มต่อ้งแกไ้ขหลายรอบนะครบั *** 

เง ือ่นไขเอกสารเพิม่เตมิกรณี เด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี ดงัตอ่ไปนี*้** 
1.สําเนาสตูบิัตร (ฉบับจรงิใช ้ณ วันเดนิทาง)  

2.สําเนาบัตรประชาชนเด็ก (ถา้ม)ี 
3.สําเนาเอกสารใบเปลีย่นชือ่ นามสกลุ (ถา้ม)ี 

4.สําเนาทะเบยีนบา้นของ บดิาและมารดา 
กรณีเด็กตํา่กวา่18ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิามารดาหรอืคนใดคนหนึง่ ตอ้งใหบ้ดิาและมารดาทําหนังสอื
ยนิยอมใหเ้ดนิทางตา่งประเทศ จากอําเภอหรอืเขตทีท่า่นอยู ่(เอกสารถา่ยสําเนามาให ้และนําเอกสารตัวจรงิมาใน

วันเดนิทาง) 
กรณีเด็กตํา่กวา่18ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา ตอ้งใหบ้ดิาและมารดาทําหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทาง

ตา่งประเทศกับผูอ้ืน่ระบคุวามสมัพันธ ์จากอําเภอหรอืเขตทีท่า่นอยู ่(เอกสารถา่ยสําเนามาให ้และนําเอกสารตัวจรงิ
มาในวันเดนิทาง) 

กรณีบดิาหรอืมารดาของเด็ก มสีถานะหยา่หรอืหมา้ย ตอ้งแนบใบปกครองบตุรหรอืใบสลักหลังทา้ยใบหยา่มา
ดว้ย เพือ่ยนืยันการปกครองบตุรทีถ่กูตอ้งตามกฏหมาย 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
สง่เอกสารมาพรอ้มเขยีน หนา้ซองเอกสาร ดังนี…้ 
1.พเีรยีดวันที ่+ชือ่โปรแกรม  

2.ชือ่ลกูคา้ทัง้หมด (หรอืชือ่ผูทํ้าการจอง) +เบอรท์ีส่ามารถตดิตอ่กลับได ้
3.จํานวนลกูคา้ 

4.ซือ้โปรแกรมทัวรจ์ากเอเจน้ทอ์ะไร 
 

 
 
 

 
 

 
 

เอกสารพาสปอร์ตเล่มจริง +รูปถ่าย+เอกสารใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 
ห้าม!!! ส่งไปรษณย์ี   น าส่งเคอร่ีแบบด่วนที่สุดนะครับ 

(กรุณาระบุตามทีแ่จ้งด้านล่างอย่างชัดเจน หากระบุไม่ครบถ้วนจะไม่รับผดิชอบใดๆหากมกีรณสูีญหาย) 

หจก. ออริจินลั ทราเวลิ  (เซลลคุ์ณตอ้ ภูวเชษฐ์ รอดกล่ิน061-852-4154) 
219/36 ซ.กรุงเทพฯ-นนท ์6 ถ.กรุงเทพฯ-นนท ์ต าบลบางเขน 

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel. 0-2525-4761-3 
 



 

 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพ่ือเป็นข้อมูลทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีาจนี 

 

 

 
 

 


