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D1 : กรงุเทพ -  ฮ่องกง – ชมแสงสีของฮ่องกง  The Symphony of Light  
D2 : ต่ิมซ ำฮ่องกง – เจ้ำแม่กวนอิม อ่ำวน ้ำต้ืนรีพลัสเ์บย ์– จิวเวลร่ี - วดัแชกงหมิว – ช้อปป้ิงถนนนำธำน – เซิน
เจ้ิน - โชวอ์ลงักำรท่ีหมู่บ้ำนวฒันธรรม 
D3 : วดักวนอ ู– ร้ำนยำบวัหิมะ – ร้ำนหยก -– ช้อปป้ิงตลำดตงเหมิน – ฮ่องกง - กรงุเทพ 

 
วนัแรก : กรงุเทพ  – ฮ่องกง   - ชมไฟ แสง สี เสียง The Symphony of Lights 
11.00 น. 
 
  
 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิประต ู9 แถว T  สำยกำรบิน  EMIRATES  AIRLINES (EK) สงัเกต
ป้ายรบัลุกคา้ เพื่อท าการรบัเอกสารจากเจา้หน้าที ่เชค็อนิรบัตัว๋เดนิทาง ( เคำทเ์ชค็อินเตอรปิ์ดก่อนเคร่ือง
ออก 1 ชัว่โมง หำกผูเ้ดินทำงมำถึงช้ำ ทำงบริษทัจะไม่สำมำรถรบัผิดชอบในควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น ) 
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13.45 น. 
 
 
 
17.30 น. 
 
 
 
20.00 น. 
 
 
 
 

ค ำ่ 
 

บนิลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิหรรูะดบัชาต ิโดยสายการบนิ EMIRATES  AIRLINES  เท่ียวบิน EK384  
Airbus A380 ของสายการบนิเอมเิรตส ์เครือ่ง 2 ชัน้ มจีอส่วนตวัทุกทีน่ัง่ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบั
ประสบการณ์ไรท้ีต่บินทอ้งฟ้า ทีน่ัง่ทีแ่สนสะดวกสบายในชัน้ทีน่ัง่ทุกชัน้ 
บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (มือ้ท่ี 1) 
ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK ( เวลาเรว็กว่าเมอืงไทย 1 ชม. ) น าท่านเดนิทางสู่เกาะฮ่องกง โดยเดนิ
ทางผ่านสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์และรถไฟทีย่าวทีสุ่ด
ในโลก ความยาวมากกว่า 2.2  กโิลเมตรซึง่ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัระดบัโลก นอรแ์มน ฟอ
สเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทศัน์ของเกาะฮ่องกง  
น าท่านชมไฟ แสง ส ีเสยีง The Symphony of Lights ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นการแสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทีใ่หญ่
ทีสุ่ดซึง่บนัทกึโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบดว้ย 44 อาคารชัน้น าทีอ่ยูใ่นฝัง่
ฮ่องกง  และฝัง่เกาลนู  การแสดงจะมกีารยงิแสง Laser และไฟต่าง ๆ ประกอบเพลง  บวกกบัเวลาค ่า ๆ 
ของฮ่องกง  แสงไฟทีก่ระทบจากน ้าในอ่าวทีม่เีรอืวิง่ผ่านไปมาเป็นฉากประกอบแบบธรรมชาต ิ... มนัช่าง
งดงาม 
บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ( มื้อท่ี 2 ) 
น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั  Best Western Plus Hotel  ( Ramada Hotel )     หรอืเทยีบเท่า    

วนัท่ี2  : ต่ิมซ ำฮ่องกง – เจ้ำแม่กวนอิม อ่ำวน ้ำต้ืนรีพลัสเ์บย ์– จิวเวลร่ี - วดัแชกงหมิว – ช้อปป้ิงถนนนำธำน – 
เซินเจ้ิน - โชวอ์ลงักำรท่ีหมู่บ้ำนวฒันธรรม 
เช้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง 

บริกำรอำหำรเช้ำต่ิมซ ำ สไตลฮ่์องกง (มือ้ท่ี 3) ให้ทุกท่ำนได้ล้ิมรสชำติของต่ิมซ ำ สไตลก์วำงตุ้งแท้ๆ 
หลงัอาหารเชา้ น าทุกท่านสู่ ชายหาดน ้าตืน้ รพีลัสเ์บย ์Repulse Bay  ซึง่ชื่ออ่าวนี้ไดม้าจากชื่อเรอืรบของ
องักฤษทีม่าจอดเพื่อรกัษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นนี้เป็นอ่าวน ้าตืน้ซึง่ไดร้บัความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีม่าเทีย่ว
พกัผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   อกีดา้นหน่ึงของอ่าวมวีดั พระพุทธรปู และเทพเจา้ต่างๆ  พรอ้ม
นมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด REPULSE 
BAY  น าท่านขา้มสะพานต่ออายซุึง่เชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี จากนัน้ใหท้่านไดร้บัพลงัจาก
ศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืว่าเป็นจุดรวมรบัพลงัทีด่ทีีสุ่ดของฮ่องกง ทัง้ยงัใหท้่านไดข้อพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จดุนี้ไดอ้กี
ดว้ย  
 
แลว้น าชมโรงงานโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอรร่ี์ ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม 
และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ ซึง่เป็นโรงงานทีม่ชีื่อเสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบัและกงัหนัน า
โชค อซึง่เชื่อกนัว่าหากใครมกีงัหนันี้จะพดัพาสิง่ไมด่อีอกจากตวัและจะพดัพาสิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติ และยงัช่วย
ในเรือ่งของโชคลาภเงนิทอง ธุรกจิการคา้ใหเ้จรญิรุง่เรอืงในท่านทีท่ าธุรกจิ    
หลงัอาหารเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว(กงัหนัน ำโชค) เพื่อสกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมนุกงัหนั
ทองแดง ทีเ่ชื่อกนัว่าถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่สิง่ชัว่รา้ยและ น าแต่สิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะที่
วดันี้ในวนัขึน้ปีใหมซ่ึง่เป็นวดัทีค่นฮ่องกงเคารพนบัถอืเป็นอย่างมากและเป็นวดัเก่าแก่วดัหนึ่งของฮ่องกง 
ช่วงตรษุจนีของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแยง่กนัเขา้ไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมนุกงัหนัทีส่ามารถ
เปลีย่นดวงชะตาของตนเองใหด้ขีึน้   
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15.00 น. 
 
 
 
 
 

19.00 น. 
 
 
 
 
 
 

 
ค ำ่ 
 

บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ( มือ้ท่ี 4 )  
อสิระใหท้่านไดช้้อปป้ิงเลือกซ้ือสินค้ำตำมอธัยำศยัย่ำนถนนนำธำนเช่น น ้าหอม นาฬกิา กระเป๋าหนงั
ยีห่อ้ต่างๆ หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ BRAND NAME ชัน้น าทีม่ใีหท้่านเดนิเลอืกชอ้ปป้ิงมากกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิ
GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที ่Toy ‘ R 
Us  จากทัว่โลก 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เซ่ินเจ้ิน โดยรถไฟ  รถไฟ (ทางบรษิทัจะน าท่านเดนิทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ **
เดนิทางสะดวกสบาย ไมเ่หนื่อย **)  เซิน่เจิน้ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของมณฑล
กวางตุง้ เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคญัของจนีทางตอนใต ้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละความ
ทนัสมยัอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซ่ินเจ้ิน เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีง
หมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซิน่เจิน้ไดร้บัการ
วางระบบผงัเมอืงอย่างดมีสีภาพภมูทิศัน์และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม  
น าท่านเดนิทางสู่หมูบ่า้นวฒันธรรม Cultural Village หรอื Splendid Of China น ำท่ำนชมโชว์
ศิลปวฒันธรรมจีนอนัตระกำรตำ หมู่บา้นวฒันธรรมเป็นเมอืงจ าลองสถานทีส่ าคญัของจนี เช่น ก าแพง
เมอืงจนี , หอฟ้าเทยีนถาน , พระราชวงักูก้ง เสมอืนยอ่เมอืงจนีอยูใ่นมอืท่าน และยงัเป็นศูนยแ์สดงชวีติความ
เป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ ทีก่ระจายตามมณฑลต่าง ๆ ทัว่ประเทศจนีทีใ่หญ่ทีสุ่ดภายใน
หมูบ่า้นวฒันธรรม มทีีอ่ยูอ่าศยัของชนเผ่าต่าง ๆ ทีส่รา้งเท่าขนาดจรงิ 24 แห่ง จากทัง้หมด 56 เผ่าทัว่
ประเทศ มกีารแสดงกจิกรรมประจ าเผ่าใหช้ม เช่น การเยบ็ปักถกัรอ้ย การท าขนม การรอ้งร าท าเพลง  
( ขอสงวนสทิธใินการใหบ้รกิารกรณโีชวปิ์ดการแสดงอนัเน่ืองจากสุดวสิยัจะไมส่ามารถคนืเงนิได ้ไกดจ์ะน า
ท่านท่องเทีย่วสถานทีอ่ื่นทดแทน ) 
บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ( มื้อท่ี 5 ) อำหำรพิเศษ Sea Food  เป๋ำฮ้ือ + ไวน์แดง 
น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั  Best Western Plus Hotel  ( Ramada Hotel )     หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ี 3 : วดักวนอ ู– ร้ำนยำบวัหิมะ – ร้ำนหยก – ช้อปป้ิงตลำดตงเหมิน – ฮ่องกง - กรงุเทพ 

เช้ำ 
 
 
 
 
 
 
 

 

เท่ียง 
บ่ำย

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม ( มือ้ท่ี 6 ) 
หลงัอาหาร น าท่านสู่ วดักวนอ ู   ไหวเ้พทเจา้กวนอู สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย ์ความ  ความจงรกัภกัด ี

ความกลา้หาญ โชคลาภ เปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเดด็เดีย่ว เป็นธรรม กลา้หาญ เป็นวดัอนัศกัดิส์ทิธทิี่

คนเซิน่เจิน้นิยมสกัการะขอพรในเรือ่งหน้าทีก่ารงาน โดยเฉพาะขา้ราชการ 

น าท่านแวะชม สนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี “ ยำบวัหิมะ ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟ

ไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ “ โรงงำนผลิตหยก ”  ซึง่เป็นหยกแทข้องเมอืงจนี รบัฟังความเป็นมา

และประโยชน์ของหยกเมอืงจนี อสิระเลอืกซือ้ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่เยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค 

ของฝากอนัล ้าค่าทีข่ ึน้ชื่อของจนี จากนัน้น าทุกท่านแวะชมรา้นของโอทอ็ปขึน้ชื่อ  

บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ( มือ้ท่ี 7 )  
จากนัน้น าทุกท่านสู่ ตลำดตงเหมิน  สถานทีเ่ดนิชอ้ปป้ิงใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้นานา
ชนิด เช่น เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, นาฬกิา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และอื่นๆอกีมากมาย  
ไดเ้วลานดัหมายน าทุกท่านเดนิทางสู่ สนามบนิฮ่องกง ทุกท่านเดนิทางออกจากเซิน่เจิน้เพื่อเดนิทางไปยงั 
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........... น. 
 
21.50 น. 
 
 
23.45 น. 

สนามบนิฮ่องกง โดยเรอืเฟอรีอ่นัทนัสมยั สะดวกสบาย ใชเ้วลาเพยีงแค่ประมาณ 1 ชัว่โมง  
  
บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ EMIRATES  AIRLINES  เท่ียวบิน EK 384 เพลดิเพลนิไปกบั
ประสบการณ์ไรท้ีต่บินทอ้งฟ้า ทีน่ัง่ทีแ่สนสะดวกสบายในชัน้ทีน่ัง่ทุกชัน้ บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบน
เครื่อง (มือ้ท่ี 8 ) 
คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ    

 

เพ่ือสิทธิและประโยชน์ของท่ำนเอง กรณุำอ่ำนข้อตกลงและเง่ือนไขก่อนท ำกำรจอง 
ถ้ำท่ำนท ำกำรจองใดๆ กบับริษทัแล้ว ถือว่ำท่ำนได้ยอมรบัในเง่ือนไขทัง้หมด   

** ผู้เดินทำงท่ีมีอำยตุัง้แต่ 2 – 18 ปี คิดเป็นรำคำเดก็ ** 

ทำรก คิดเฉพำะค่ำธรรมเนียมจำกสำยกำรบิน คนละ 8,900 บำท 

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรบัรำคำทำรก ตำมค่ำธรรมเนียมของสำยกำรบิน ณ วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์

2561 

ก ำหนดกำรเดินทำง & อตัรำค่ำบริกำร                                           

ก ำหนดกำรเดินทำง 

2561 

 

รำยละเอียด 

เท่ียวบิน 

ผูใ้หญ่  

Promotion 

 

รำคำเดก็  

 2-18 ปี   

 

รำคำกรุป๊เหมำ

ส่วนตวั 
พกั

เด่ียว 

 

กรุ้

ป

ไซด ์

15-17 กรกฎาคม 

2561 
BKK-HKG EK384 14.05 – 18.05 
HKG-BKK EK385 21.50 – 23.45 12,888 14,888 14,888 

4,500

  25  

22-24 กรกฎาคม 

2561 
BKK-HKG EK384 14.05 – 18.05 
HKG-BKK EK385 21.50 – 23.45 12,888 14,888 14,888 

4,500

  25  

29-31 กรกฎาคม 

2561 
BKK-HKG EK384 14.05 – 18.05 
HKG-BKK EK385 21.50 – 23.45 13,888 13,888 13,888 

4,500

  25  

05-07 สงิหาคม 2561 BKK-HKG EK384 14.05 – 18.05 
HKG-BKK EK385 21.50 – 23.45 12,888 14,888 14,888 

4,500

  25  

12-14 สงิหาคม 2561 
BKK-HKG EK384 14.05 – 18.05 
HKG-BKK EK385 21.50 – 23.45 12,888 14,888 14,888 

4,500

  25  

19-21 สงิหาคม 2561 
BKK-HKG EK384 14.05 – 18.05 
HKG-BKK EK385 21.50 – 23.45 12,888 14,888 14,888 4,50  25  
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หมำยเหต ุ 

1. ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีเพื่อโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล เช่น บวัหมิะ

, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก· ยางพารา ,  รา้นจวิเวลรี ่กงัหนั ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบั

ราคาทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้

ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัทางบรษิทัและไกดไ์มม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้

รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / 

ร้ำน 

2. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงราคาตามจรงิ อนัเน่ืองมาจากค่าภาษนี ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ตามอตัราของสายการบนิ 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า       

3. ราคา Promotions ไมส่ามารถใชไ้ดก้บักรุป๊เหมา .. กรณตีดักรุป๊จะใชร้าคาเตม็เท่านัน้        

 

1. อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ สายการบนิตามโปรแกรม 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 วซี่ากรุป๊  รหสั 144   

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก. 

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน 

** กรณุาระบุลกัษณะหอ้งทีคุ่ณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง   TWN / DBL / SGL / TRP  หากไม่มี

การระบุ ทางบรษิทั ขออนุญาตจดัเป็นเตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ เมนูพิเศษ อำหำรทะเลซีฟู้ด + เป๋ำฮ้ือ ไวน์แดง   

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

2. อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก

หวัหน้าทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทปิคนขบัรถ  และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 250 หยวน /ทริป/ต่อท่ำน  ( เดก็ – ผูใ้หญ่ เท่ากนั ) 

 ค่าทปิคนหวัหน้าทวัรต์ามความเหมาะสม ไมบ่งัคบั ขึน้อยูก่บัความพอใจในการตอบแทนการบรกิาร  
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 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 โรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

 กรณชีาวต่างชาต ิไมไ่ดถ้อืพาสปอรต์ไทย มคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาท 

 วซี่าเดีย่วส าหรบัชาวต่างชาตผิูเ้ดนิทางตอ้งท าเองทีส่ถานฑตูจนี 

 วซี่าเดี่ยว ในกรณีที่ทางการจนีมกีารยกเลกิวซี่ากรุ้ป 144  อนัเนื่องมาจากมกีารประชุม หรอืเหตุใดใดก็ตาม ทางผู้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระค่าวซี่าเอง 

 

ในกรณีท่ีต้องย่ืนวีซ่ำเด่ียว  ... เอกสำรท่ีใช้ย่ืนวีซ่ำจีนมีดงัน้ี  

1. พาสปอรต์เล่มจรงิ อายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับถงึวนัเดนิทางกลบั  และ ต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

พรอ้มส าเนา 1 ชุด 

2. รปูถ่ายส ี2 รปู ตอ้งเป็นรปูถ่ายปัจจบุนั (ถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) หน้าตรง พืน้หลงัสขีาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 

นิ้ว (48 มม. X 33 มม.)  เสือ้สุภาพไมโ่ป๊เปลอืย หา้มใส่เสือ้สขีาว เพราะฉากหลงัสขีาวแลว้ หา้มใส่แว่น และ/

หรอื เครื่องประดบั ต้องเหน็ใบหูชดัเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ต ารวจ 

ขา้ราชการ เป็นตน้ 

3. เดก็ต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางกบัพ่อ และ แม ่เพิม่ 

3.1 ส าเนาสตูบิตัร (เดก็อายตุ ่ากว่า 5 ปี ตอ้งยืน่สตูบิตัรตวัจรงิดว้ย) เขยีนชื่อภาษาองักฤษต่อทา้ยชื่อ พ่อ, แม่, 

ลกู 

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน (เดก็) 

3.3 ส าเนาทะเบยีนบา้น (เดก็) 

3.4 ใบเปลีย่นชื่อ นามสกุล(ถา้ม)ี 

กรณีเดินทำงกบัพ่อ หรือ แม่ นอกจำกข้ำงต้นแล้วให้เพ่ิม 

ส าเนาทะเบยีนบา้นของ พ่อ และ แม่ 

หนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป ต่างประเทศกบัพ่อ หรอืแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสอืทีอ่อกโดย หน่วยงาน

ราชการ เท่านัน้ 

กรณีไม่ได้เดินทำงกบัพ่อ หรือ แม่ นอกจำกข้ำงต้นแล้วให้เพ่ิม 

หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทางไป ต่างประเทศ กบัผู้อื่น ระบุความสมัพนัธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ 

เท่านัน้ 

 

 3. กำรช ำระค่ำบริกำร 

3.1 กรณรีาคา Promotion จอยน์ทวัรห์น้ารา้นขอสงวนสทิธิใ์นการช าระเงนิเตม็จ านวน 24 ชัว่โมง หลงัท าการจอง  

3.2  ส าหรบัราคาเตม็หรอืกรุป๊เหมา ช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาท  
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3.2 ส าหรบัราคาเตม็หรอืกรุป๊เหมา กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 30 วนัก่อนออกเดินทำง 

 
4. กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัรห์ลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 

 4.1  กรณรีาคา Promotion ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หากมกีารยกเลกิ จะไมม่กีารคนืเงนิในทุกกรณ ี

 4.2 ส าหรบัราคาเตม็หรอืกรุป๊เหมา แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป สามารถท าเรือ่งขอคนืค่าใชจ้า่ยทัง้หมดได ้  

    4.2 ส าหรบัราคาเตม็หรอืกรุป๊เหมา แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง  15 -29 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ยในส่วนของเงนิมดัจ าทัง้หมด 

    4.3 ส าหรบัราคาเตม็หรอืกรุ๊ปเหมา แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็ค่าใชจ้่าย

ทัง้หมด 

    4.4 ทางบรษิทัขอสงวนลขิสทิธใินการคนืเงนิกรณีกรุป๊เหมาหรอืกรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่้องการนัตมีดั

จ ากบัสายการบนิ หรอืค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่ อาจขอคนืเงนิได ้

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็น

การเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

5.  กรณีคณะออกเดินทำงได้           

 5.1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหน้าทวัร)์ 

 5.2 คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีวัหน้าหวัหน้าทวัร)์ 

 5.3 คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 5.4 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

5.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิห้เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบุใน

รายการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าบรกิารไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
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6. เง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 

6.1     ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ 

6.2 การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้โดยสารจ านวน ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึน้ไปการนัตอีอกเดนิทางแบบไม่มหีวัหน้า

ทวัร ์บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง (บุคคลทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปี

ขึน้ไป) ไมค่รบ 10 ท่าน 

6.3 ทวัรน์ี้เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรอืใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงด้วยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

6.4 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนีักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศที่ไม่มวีี

ซ่า  และอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะ

ช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนีักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางน้อยกว่าที่ทางบรษิทัก าหนดเพื่อให้คณะเดนิทางได ้ 

ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

6.5 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขที่หนังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรอื เอเจนซี่มไิดส้่งหน้า

หนงัสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

6.6 ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษิัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญัทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอื

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิด้เกดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล 

การนดัหยดุงาน การปฏวิตั ิ 

6.7 ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเชค็

ขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษิทัไม่

รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

6.8 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 


