
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   เซนิเจ ิน้..ตงกวน..ฮอ่งกง 4 วนั 
►►HILIGHT..เดนิสะพานแกว้ 3 มติ ิLong Feng Villa Resort Dongguan 

ขอพรเจา้พอ่แชกงหมวิชือ่ดงัของฮอ่งกง ... วดักวนอ ู... เจา้แมท่บัทมิ 

อสิระชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมจใุจ  “ถนนนาธาน”  แหลง่ชอ้ปป้ิงทีข่าชอ้ปไมค่วรพลาด 

เดนิทางโดยสายการบนิ SHENZHEN AIRLINE  (ZH) 

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

  

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

– โชวก์ายกรรม – ไรส่ตรอเบอรร์ี ่– เซนิเจ ิน้ 
 

00.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ที ่4 ประตูทางเขา้ที ่8 เคานเ์ตอร ์Q สายการ

บนิ SHENZHEN AIRLINE (ZH) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในดา้นเอกสาร   

02.45 น. เดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้  โดยสายการบนิ SHENZHEN AIRLINE เทีย่วบนิที ่ZH9020  

06.30 น. เดนิทางถงึ นานาชาตเิป่าอนั เซนิเจิน้ น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ 



 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ตงกวน อยูท่างตอนเหนอืและเป็นเมอืงหลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยูท่างใตข้องเซนิ

เจิน้ มณฑลกวางตุง้ ตงกวนเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีส่ าคัญ มเีนื้อทีร่วม 2,465 ตารางกโิลเมตร ประชากร 8.32 

ลา้นคน มสีภาพอากาศคอ่นขา้งรอ้นชืน้มแีสงแดดและฝนตกตลอดทัง้ปี ตงกวนเป็นทีรู่จั้กกนัในชือ่ "โรงงานของ

โลก" และเป็นทีต่ัง้ของสถานประกอบการทีล่งทุนในต่างประเทศมากกว่า 10,000 รายท าใหก้ลายเป็นหนึง่ใน

ฐานการผลติทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เมอืงประกอบดว้ยระบบอตุสาหกรรมสมยัใหม่ อเิล็กทรอนกิส,์เครือ่งจักรไฟฟ้า

,สิง่ทอเสือ้ผา้,เฟอรน์เิจอร,์ผลติภัณฑก์ระดาษ,อาหาร เครือ่งดืม่และอตุสาหกรรมเคม ีและยงัเป็นศนูยก์ลางการ

คมนาคม ท่าเรอืทีส่ าคัญส าหรับการคา้ระหว่างประเทศในมณฑลกวางตุง้ ตงกวนมปีระวัตคิวามเป็นมามากกวา่ 

1,700 ปีและถอืไดว้า่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของกวางตุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ให ้

ท่านไดพ้ักผ่อนบนรถและชมวิวสองขา้งทาง จนถึงตงกวน น าท่านเขา้สู่ LONG FENG VILLA RESORT 

DONGGUAN สถานที่พักผ่อนส าหรับครอบครัวและนักท่องเทีย่วใหท้่านไดพ้บกับ ไฮไลท์ สะพาน

แกว้ 3 มติ ิ(3D GLASS BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง เปิดใหท้่องเที่ยวเมือ่วันที่ 1 มกราคม 

2018 มคีวามสูง 88 เมตรและยาว 333 เมตร พบกบัความเสยีวของทางเดนิกระจกทีม่รีะยะทางอนันา่

ตืน่เตน้ ท่านจะไดเ้ห็นทุกสิง่ทุกอยา่งทีอ่ยู่ภายใตท้างเดนิกระจกทัง้หมด ซึง่เป็นสะพานกระจกและจะมชีว่งที่

เป็น 3 มติเิพิม่ความตืน่เตน้ใหท้่านไดห้วาดเสยีว ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยากมาสัมผัสทวิทัศน์อัน

งดงาม มกีฎอยู่ว่าผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สันนษิฐานว่าน่าจะชว่ยลดความ

สกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไมไ่กล แต่ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขา

ไมอ่อก!! *หากท่านไมป่ระสงคท์ีจ่ะเดนิสะพานแกว้ ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ แลว้มาเจอกนัที่

จุดนัดพบ แต่แนะน าใหท้่านไดล้องสักครัง้  (หมายเหตุ : สะพานแกว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จ าเป็นตอ้ง

ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่างสูงอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจีน ดังนั้นหากสะพานไม่เปิดให ้

นักท่องเที่ยวเดนิ อันเนื่องจากสภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพื่อความ

ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วทัง้ส ิน้) (ขอ้ตกลงส าคญั หากทา่นไมเ่ดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมเ่ป็น

เหตใุหท้ าการคนืเงนิทกุกรณี)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้ชม โชวก์ายกรรม ชมการแสดงโชวท์ีผ่าดโผนน่าตืน่เตน้ประกอบแสง ส ีเสยีง พรอ้มโชวส์วยงามจาก

นักแสดงหลายชวีติใหท้า่นไดส้มัผัสกบัวัฒนธรรมจนี ชมความแข็งแรงสลับกบัความออ่นชอ้ย เป็นอกีหนึง่โชวท์ี่

จะสรา้งความประทับใจใหท้่าน น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร์ี ่เชญิลิม้รสสตรอเบอรร์ีส่ดๆ บรรยากาศ

ภายในไร่สตรอเบอรร์ีอ่ย่างแทจ้รงิ พบกับวถิชีวีติชาวไร่สตรอเบอรร์ี ่ชมวธิกีารปลูกการดูแลรักษา นอกจากนี้

ทา่นยงัสามารถชมิสตรอเบอรร์ีไ่ดจ้ากภายในไรไ่ดต้ามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจิน้ เมอืงทีม่ี

ความทันสมัย ซึง่เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เมอืงใหม่ทีม่คีวามสวยงามและมกีารวางผังเมอืงอย่างเป็น

ระเบยีบ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)  

ค า่                 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHENZHEN FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

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

ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน – เซนิเจ ิน้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง เทีย่วฮอ่งกงโดยรถไฟ ใหท้่านไดล้องน่ังรถไฟจากเซนิเจิน้สูฮ่อ่งกง (ใชเ้วลาใน

การเดนิทางประมาณ 1 ชม.) น าท่านเดนิทางเขา้สู ่วัดนางช ี(Chi Lin Nunnery) วัดทีส่รา้งดว้ยเงนิบรจิาคของ

ประชาชนและดารานักแสดงชือ่ดังทีม่คีวามศรัทธาในวัดแห่งนี้ สรา้งขึน้มาในปี 1989 ในแบบราชวงศถ์ัง เป็น

ส านักชแีห่งเดยีวในเกาะฮอ่งกงและมเีพยีงนางชเีท่านัน้ไมม่พีระอาศัยอยู ่จุดเด่นคอืโครงสรา้งของวัดจะไมไ่ด ้

ใชต้ะปตูอกเลยจะใชไ้มอ้ยา่งเดยีวมกีารตกแตง่แบบทันสมยัคลา้ยวัดของญีปุ่่ น ดา้นในอาคารจะม ีพระพุทธเจา้ 

เจา้แมก่วนอมิหลายปางทีส่วยงามใหเ้ราไดช้มและขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ในอาคารไมส่ามารถถา่ยรปูไดแ้ละหา้มสง่

เสยีงดังบรเิวณวัด ทา่นสามารถถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้อาคารทีจั่ดแตง่สวนไวอ้ยา่งสวยงามใหไ้ดช้ม น าทา่นเขา้

สู ่วัดเจา้แมท่ับทมิ ทนิหัว (Tin Hau Temple) วัดเกา่แกแ่ละส าคัญอกีวัดหนึง่ของฮอ่งกง สรา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ.

1876 มผีูค้นนยิมมากราบไหว ้เมือ่ในสมยักอ่นฮอ่งกงเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมง ซึง่เคารพนับถอืเจา้แมท่ับทมิ

เพราะเชือ่วา่ท่านเป็นเทพแหง่ทอ้งทะเล เพือ่ใหเ้ดนิทางปลอดภัย เวลาออกไปท างานไกลหรอืออกเรอืหาปลา 

ชาวบา้นจงึมักจะตอ้งมาขอพรเจา้แมท่ับทมิกอ่นออกเดนิทางใหต้ัวเองไดเ้ดนิทางปลอดภยัปราศจากภยนัตราย

และในวัดแหง่นีย้งัมไีฮไลทอ์กีอยา่งหนึง่คอื จะพบกบัขดธปูสแีดงขนาดใหญ ่ทีแ่ขวนอยูต่ามเพดานดา้นในวหิาร

ของวัดทีม่อียูม่ากมาย ท่านสามารถทีจ่ะท าบญุแขวนธูปตามแบบชาวบา้นและเชญิขอพรไดต้ามอธัยาศัย    น า

ทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิ

ดวงเรือ่งฮวงจุย้ 

 



 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านขอพร วัดแชกงหมวิหรอืวัดกังหันน าโชค วัดนี้ตัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็น

วัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิ์

ในดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้นเจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธ์ประจ าวัด 

ต านานเล่าว่าในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารก่อจลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และ

เหตุการณ์นี้ไดก้อ่เกดิบรุุษชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แช ้ก๊ง ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบ

ทุกสารทศิ และท่านเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็

จะไดรั้บชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของท่านก็ไดช้ือ่วา่เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจนีถอืวา่

มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง 

ถงึกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตกึส านักงานใหญ่ของธนาคารที่มชี ือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึที่ถือเป็น

สัญลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้ังหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการ

ท่องเทีย่วฮอ่งกงทีไ่มว่่าทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพือ่เสรมิสรา้งบารม ี

และศริมิงคลใหก้ับชวีติ น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ยา่นจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นม

จากทั่วทกุมมุโลก เลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จุใจ (อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการชอ้ป

ป้ิง) จนถงึเวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงเซนิเจิน้ โดยรถไฟ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 

ชม) 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั SHENZHEN FX HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงจ าลองฮอนแลนด ์– วดักวนอ ู– ชอ้ปป้ิง 3 รา้น – ชอ้ปป้ิงหลอ่หวูเ่ซ็นเตอร ์– สนามบนิเซนิเจ ิน้  
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะเขา้ชม เมอืงจ าลองฮอลแลนด์ ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่ใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดช้มดอกไม ้

จ าลอง และสถานทีต่กแต่งใหเ้หมอืนประเทศฮอลแลนด ์ใหท้่านไดถ้่ายภาพทีม่วีวิสวย ชมดอกทวิลปิจ าลอง

ประจ าชาตฮิอลแลนด ์ น าทา่นเดนิทางสู ่วัดกวนอ ูKuan Au Temple วัดศักดิส์ทิธิท์ีช่าวจนีนยิมขอพรในเรือ่ง

หนา้ทีก่ารงาน สักการะขอพรองคเ์ทพเจา้กวนอู เทพสัญลักษณ์แห่งความซือ่สัตย ์ความจงรักภักดแีละความ

กลา้หาญ เชญิท่านขอพรกราบไหวเ้พือ่เป็นสริมิงคลแกต่ัวเองและครอบครัวตามอัธยาศัย    จากนัน้น าท่านไป

ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนีและซือ้ยาครอบจักวาล“บัวหมิะ”

ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น ้า

รอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่ป้องกันผวิ   น า

ท่านสู่ รา้นยางพารา ใหท้่านไดฟั้งบรรยายเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีท่ าจากยางพารา รูจ้ักคุณสมบัตแิละเลอืกชม

เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย   น าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยกใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก 

หรอืเป็นของทีร่ะลกึแดต่ัวทา่นเองไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จดุดา่งด าบน

ใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส 

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

 น าท่าน ชอ้ปป้ิงหล่อหวู่เซ็นเตอร ์อสิระชอ้ปป้ิงของ COPY แบรนดเ์นมทีม่ใีหเ้ลอืกมากมายหลายอย่าง หลาย

ยีห่อ้ อาท ิกระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้และอืน่ๆ อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  น าทา่นเดนิ

ทางเขา้สูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับค่ัง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

23.15 น. เดนิทางกลบักรงุเทพ โดยสายการบนิ SHENZHEN AIRLINE เทีย่วบนิที ่ZH9019   
 

วนัทีส่ ี ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

01.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**หมายเหต ุโปรแกรมทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสม** 
 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์
ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

 

 



 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรท์่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีวัแทน

บรษิทั(มคัคเุทศก,์หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุ ืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษิทั โดยทางบรษิทัจะค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั

...กรณุาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากน ัน้จะถอืวา่ลูกคา้รบัทราบตามขอ้ก าหนดของ

บรษิทัหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบทกุกรณี. 
 

 

อตัราค่าบริการ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หมายเหตุ : ราคานีส้ าหรับคนไทยเท่าน้ัน / ไม่รวมค่าวซ่ีา 1,500 บาท ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ไมร่วมคา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดรั้บการยกเวน้ยืน่วซีา่หมู่คณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลกูคา้ เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซี่าเอง 

ทางบรษัิทฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

Period ADL SGL 0-18 ปี Airlines Size 
03-05(06) มกราคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
04-06(07) มกราคม 2562 5,995.- 3,500 +4,500 ZH 20 
05-07(08) มกราคม 2562 5,995.- 3,500 +4,500 ZH 20 
10-12(13) มกราคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
11-13(14) มกราคม 2562 7,557.- 3,500 +4,500 ZH 20 
12-14(15) มกราคม 2562 7,557.- 3,500 +4,500 ZH 20 
17-19(20) มกราคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 

21-23(24) กุมภาพันธ์ 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
22-24(25) กุมภาพันธ์ 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
23-25(26) กุมภาพันธ์ 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 

28 กุมภาพันธ์-02 (03)มีนาคม 2562 5,995.- 3,500 +4,500 ZH 20 
01-03(04) มีนาคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
02-04(05) มีนาคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
07-09(10) มีนาคม 2562 5,995.- 3,500 +4,500 ZH 20 
08-10(11) มีนาคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
09-11(12) มีนาคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
14-16(17) มีนาคม 2562 5,995.- 3,500 +4,500 ZH 20 
15-17(18) มีนาคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 
16-18(19) มีนาคม 2562 6,996.- 3,500 +4,500 ZH 20 



 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  

× คา่วซีา่ 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวนภายใน 1 วนัหลงัจากท าการจอง 

  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

• หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

• โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้ หาก

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี

ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ

หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด

จ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ

ลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัย
สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  
 


