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D1 :  ฮ่องกง – เซิ�นเจิ�นรถโค้ช – วดักวนอู - ป้อมปืนใหญ่โบราณ – ศาลเจ้าพ่อเสือ - โชว์นํ�าพุเต้นระบํา 

D/ : ภูเขาดอกบัว อนุสรณ์เติ�งเสี�ยวผงิ - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านยางพารา - ช้อปปิ� งตลาดตงเหมิน   

D5 : เซิ�นเจิ�น – ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอมิ อ่าวนํ�าตื�นรีพลัส์เบย์ – จิวเวลรี� -วดัแชกงหมิว – ช้อปปิ� งถนนนาธาน 

D4 : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
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วนัแรก : กรุงเทพ  – ฮ่องกง – เซิ�นเจิ�นรถโค้ช  – วดักวนอู - ป้อมปืนใหญ่โบราณ – ศาลเจ้าพ่อเสือ - โชว์นํ�าพุเต้นระบํา 
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บ่าย 
 
 
 
 
 
คํ�า 
 

คณะพร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู ?-6 แถว K   สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เพื�อทาํการรับเอกสารจาก
เจา้หนา้ที� เช็คอินรับตั วเดินทาง  
HX780  03.35-08.00  // HX762  04.15-08.20   (เคาน์เตอร์เช็คอินจะทาํการปิดการเช็คอินก่อนเครื�องออก 56 นาที) 
บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน HX==> (มีจอส่วนตวัทุกที�นั�ง) บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง (มื�อที�<) 
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย I ชม.) นาํท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยเดินทางผา่นสะพาน
แขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซึ� งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์และรถไฟที�ยาวที�สุดในโลก ความยาวมากกวา่ 
>.>  กิโลเมตรซึ�งไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชื�อดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหวา่งทางท่านจะไดช้ม
ทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกง  
นาํท่านเดินทางสู่ เซิ�นเจิ�น โดยรถโค้ช ซึ� งเป็นเมือง I ใน 5 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็นเมือง
เศรษฐกิจการคา้ที�สาํคญัของจีนทางตอนใต ้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยแีละความทนัสมยัอีกดว้ย 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ I ชั�วโมง) เซิ�นเจิ�น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดา
อยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีเน̂ือที� >,`>` ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซิ�นเจ̂ินไดรั้บการวางระบบผงัเมืองอยา่งดีมีสภาพภูมิทศัน์
และสภาพแวดลอ้มที�เป็นระเบียบสวยงาม  
บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ( มื�อที� / )  
หลงัอาหารเชา้  นาํท่านสู่ วดักวนอู    ไหวเ้พทเจา้กวนอู สัญลกัษณ์ของความซื�อสัตย ์ความ  ความจงรักภกัดี ความกลา้
หาญ โชคลาภ เปรียบเสมือนตวัแทนของความเด็ดเดี�ยว เป็นธรรม กลา้หาญ เป็นวดัอนัศกัดิa สิทธิที�คนเซิ�นเจ̂ินนิยม
สักการะขอพรในเรื�องหนา้ที�การงาน โดยเฉพาะขา้ราชการ 
จากนั^นทาํท่านชมป้อมปืนใหญ่โบราณที�เก่าแก่ สมยัที�องักฤษมาล่าอาณานิคมที�จีน และนาํท่านนมสัการเฮียงบู๋ซวั หรือ 
ศาลเจ้าพ่อเสือ ซึ� งเป็นที�เคารพของชาวเซินเจ̂ิน ชาวจีนแตจิ้ ว เชื�อกนัวา่หากคร̂ังหนึ�งในชีวติสาํหรับพ่อคา้, นกัธุรกิจ 
ตอ้งมานมสัการเจา้พ่อเสือเพื�อความเจริญในการทาํมาคา้ขาย 
บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ( มื�อที� 5 )  
หลงัอาหารนาํท่านชม โชว์นํ�าพุเต้นระบํา ที�อลงัการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เหินหาวสู่สวรรค ์เตน้
ระบาํ นํ^าพุอลงัการงานสร้างที�ไม่ไดเ้คยเห็นมาก่อน 
นาํท่านเดินทางสู่ที�พกั  ROYAL CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า    

วนัที� /  ภูเขาดอกบัว อนุสรณ์เติ�งเสี�ยวผิง - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านยางพารา - ช้อปปิ� งตลาดตงเหมิน   
เชา้ 
 
 
 
 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื�อที� T) 
นาํท่านเที�ยวชมสวนสาธารณะภูเขาดอกบัวอนุสรณ์เติ�งเสี�ยวผงิ ที�ตั^งอนุสาวรียข์องท่านเต̂ิงเสี�ยวผงิ ที�ทรงมีแนวคิด
อยากจะสร้างเมืองเซินเจ̂ินให้ทนัสมยั และเป็นเมืองที�มีเศรษฐกิจลํ^ายคุ ใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบับรรยากาศแสนสบาย 
และถ่ายภาพที�ระลึกของท่านเต̂ิงเสี�ยวผงิ 
นาํท่านแวะชม สินคา้ยาประจาํบา้นของชาวจีน “ ยาบัวหิมะ ” สรรพคุณหลากหลายแกน้ํ^าร้อนลวก, แผลไฟไหม,้ แก้
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เที�ยง 
 
 
 
 

ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ “ โรงงานผลิตหยก ”  ซึ� งเป็นหยกแทข้องเมืองจีน รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของหยก
เมืองจีน อิสระเลือกซ̂ือกาํไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ซึ� งเป็นเครื�องประดบันาํโชค ของฝากอนัลํ^าค่าที�ข̂ึนชื�อของจีน 
จากนั^นนาํทุกท่านแวะชมร้านของโอท็อปข̂ึนชื�อ  
บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ( มื�อที� ? )  
จากนั^นนาํท่านชม “ร้านผลติภณฑ์ัยางพารา”  แปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา  
นาํทุกท่านสู่   ตลาดตงเหมิน  สถานที�เดินชอ้ปป̂ิงใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป̂ิงสินคา้นานาชนิด เช่น เส̂ือผา้, 
รองเทา้, กระเป๋า, นาฬิกา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า และอื�นๆอีกมากมาย 
** อิสระอาหารค่ kาตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปป̂ิง ** 
นาํท่านเดินทางสู่ที�พกั  ROYAL CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที� 5 เซิ�นเจิ�น – ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอมิ อ่าวนํ�าตื�นรีพลัส์เบย์ – จิวเวลรี� -วดัแชกงหมิว – ช้อปปิ� งถนนนาธาน  

เช้า 
>X.>> น. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เที�ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื�อที� 6 ) 
หลงัอาหารเช้า นําท่านข้ามด่านกลบัสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ทางบริษทัจะนาํท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ **เดินทาง
สะดวกสบาย ไม่เหนื�อย **) จากนั^น นาํท่านสู่  รีพลัส์เบย ์Repulse Bay  ซึ� งชื�ออ่าวน̂ีไดม้าจากชื�อเรือรบขององักฤษ
ที�มาจอดเพื�อรักษาการณ์อ่าวอ่าวดา้นน̂ีเป็นอ่าวนํ^าต̂ืนซึ� งไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองที�มาเที�ยวพกัผอ่นใน
บรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   อีกดา้นหนึ�งของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  พร้อมนมสัการขอพรจาก
เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื�อเป็นสิริมงคลที�บริเวณชายหาด REPULSE BAY  นาํท่านขา้มสะพานต่อ
อายซึุ� งเชื�อกนัวา่ขา้มหนึ�งคร̂ังจะมีอายเุพิ�มข̂ึน n ปี จากนั^นใหท้่านไดรั้บพลงัจากศาลาแปดทิศ ซึ� งถือวา่เป็นจุดรวมรับ
พลงัที�ดีที�สุดของฮ่องกง ทั^งยงัใหท้่านไดข้อพรเรื�องเน̂ือคู่ ณ จุดน̂ีไดอี้กดว้ย  
แลว้นาํชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่องกงจิวเวอร์รี� ”  ที�ข̂ึนชื�อของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ที�ไดรั้บรางวลัอนัดบัเยี�ยม และใช้
ในการเสริมดวงเรื�องฮวงจุย้ ซึ� งเป็นโรงงานที�มีชื�อเสียงในเรื�องการออกแบบเครื�องประดบัและกงัหนันาํโชค อซึ�งเชื�อ
กนัวา่หากใครมีกงัหนัน̂ีจะพดัพาสิ�งไม่ดีออกจากตวัและจะพดัพาสิ�งดีๆเขา้มาในชีวติ และยงัช่วยในเรื�องของโชคลาภ
เงินทอง ธุรกิจการคา้ให้เจริญรุ่งเรืองในท่านที�ทาํธุรกิจ    
บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ( มื�อที�7 )  
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว(กงัหันนําโชค) เพื�อสักการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดง ที�
เชื�อกนัวา่ถา้หมุน n รอบ จะขบัไล่สิ�งชั�วร้ายและ นาํแต่สิ�งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที�วดัน̂ีในวนัข̂ึนปีใหม่
ซึ� งเป็นวดัที�คนฮ่องกงเคารพนบัถือเป็นอยา่งมากและเป็นวดัเก่าแก่วดัหนึ�งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาว
ฮ่องกงจะแยง่กนัเขา้ไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกงัหนัที�สามารถเปลี�ยนดวงชะตาของตนเองใหดี้
ข̂ึน   
อิสระใหท้่านไดช้้อปปิ� งเลอืกซื�อสินค้าตามอธัยาศัยย่านถนนนาธานเช่น นํ^าหอม นาฬิกา กระเป๋าหนงัยี�หอ้ต่างๆ หรือช้
อปป̂ิงสินคา้ BRAND NAME ชั^นนาํที�มีใหท้่านเดินเลือกชอ้ปป̂ิงมากกวา่ =`` ร้านคา้ อาทิ GIORGIO ARMAI, 
EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที� Toy ‘ R Us  จากทั�วโลก 



 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                   

 ** อิสระอาหารค่ kาตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปป̂ิง ** 
ไดเ้วลานดัหมายนาํทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง 

วนัที� T  ฮ่องกง – กรุงเทพ   

>>.5? น. 

 
>/.5? น. 

บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที�HX7tu สายการบิน HONG KONG AIRLINES บริการอาหารและเครื�องดื�ม
บนเครื�อง (มื�อที�8) 
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ    

กาํหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ                                           

 ** เด็กอายตุั�งแต่ / – <X ปี คดิเป็นราคาเด็ก** 

กาํหนดการ
เดนิทาง ��� 

รายละเอียด 

เที�ยวบิน 
ผูใ้หญ่หอ้ง
ละ -  

ทา่น 

เด็ก " ท่านพกั
กบัผูใ้หญ่  

ท่าน  
(เสริมเตยีง) 

เด็ก " ท่านพกั
กบัผูใ้หญ่  

ท่าน  
(ไมเ่สริมเตยีง)

พกั
เดี�ยว 

 

กรุป้
ไซด ์

 

14-17 สิงหาคม 2560 
HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20 

6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

  HX 767 HKG - BKK 02.00+1 - 04.00           

17-20 สิงหาคม 2560 HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20 6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

  HX 769 HKG - BKK 00.35+1 – 02.35            

27-30 สิงหาคม 2560 HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00 6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

  HX 767 HKG - BKK 02.00+1 - 04.00           

31 สิงหาคม-3กนัยายน 60 HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20 6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

  HX 769 HKG - BKK 00.35+1 – 02.35            

3-6 กนัยายน 2560 HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00 6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

  HX 769 HKG - BKK 00.35+1 – 02.35            

7-10  กนัยายน 2560 HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20 6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

  HX 769 HKG - BKK 00.35+1 – 02.35            

9-12  กนัยายน 2560 HX 780 BKK - HKG 03.35-08.00 6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

  HX 769 HKG - BKK 00.35+1 – 02.35            

10-13 กนัยายน 2560 HX 762 BKK - HKG 04.40 – 09.00 6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

  HX 769 HKG - BKK 00.35+1 – 02.35            

14-17  กนัยายน 2560 HX 762 BKK - HKG 04.15 – 08.20 6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

  HX 769 HKG - BKK 00.35+1 – 02.35            

1-4 พฤศจิกายน 2560 HX 774 BKK - HKG 04.00 – 08.05 6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

 HX 773 HKG - BKK 00.40+1 – 03.00            

8-11 พฤศจิกายน 2560 HX 774 BKK - HKG 04.00 – 08.05 6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

 HX 773 HKG - BKK 00.40+1 – 03.00            

15-18 พฤศจิกายน 2560 HX 774 BKK - HKG 04.00 – 08.05 6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 
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 HX 773 HKG - BKK 00.40+1 – 03.00            

22-25 พฤศจิกายน 2560 HX 774 BKK - HKG 04.00 – 08.05 6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

 HX 773 HKG - BKK 00.40+1 – 03.00            

29 พฤศจิกายน -2 ธนัวาคม  

2560 
HX 774 BKK - HKG 04.00 – 08.05 

6,969.-  8,989.-  8,989.- 3,500 20 

 HX 773 HKG - BKK 00.40+1 – 03.00            

 
หมายเหตุ  
I. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนเพื�อโปรโมทสินคา้พื^นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล เช่น บวัหิมะ, ผา้
ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก, ยางพารา,  ร้านจิวเวลรี�  กงัหนั ซึ� งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทาง
บริษทัฯ จึงอยากเรียนช̂ีแจงลูกคา้ทุกท่านวา่ ร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ̂ือหรือไม่ซ̂ือข̂ึนอยูก่บัความพอใจของ
ลูกคา้เป็นหลกัทางบริษทัและไกดไ์ม่มีการบงัคบัใดๆ ทั^งส̂ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้ร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิa ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที�เกิดข̂ึนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 5>> หยวน / คน / ร้าน 
>. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิa การเปลี�ยนแปลงราคาตามจริง อนัเนื�องมาจากค่าภาษีนํ^ามนัที�เพิ�มข̂ึนตามอตัราของสายการบิน โดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้             
 
อตัราค่าบริการนี�รวม 

 ค่าตั วเครื�องบินไป-กลบั พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 
 วซ่ีากรุ๊ป  รหสั 144   
 ค่านํ^าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน >0 กก. 
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ 
 ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ > ท่านหรือ  n ท่าน 
** กรุณาระบุลกัษณะหอ้งที�คุณตอ้งการเพื�อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง   TWN / DBL / SGL / TRP   
หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 
 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม̂ือที�ระบุในรายการ เมนูพเิศษ อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื�อ ไวน์แดง ，เป็ดย่าง   
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ I,```,``` บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 



 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                   

� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกั
รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้
บริการ) 

� ค่าทิปคนขบัรถ  และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ /?> หยวน /ทริป/ต่อท่าน  ( เด็ก – ผูใ้หญ่ เท่ากนั ) 
� ค่าทิปคนหวัหนา้ทวัร์ตามความเหมาะสม ไม่บงัคบั  
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม =% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย n% 
� โรงแรมที�พกัที�อาจะมีการสลบัปรับเปลี�ยนข̂ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
� กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถื้อพาสปอร์ตไทย มีค่าใชจ่้ายเพิ�ม 5,>>> บาท  
� วซ่ีาเดี�ยวสาํหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งทาํเองที�สถานฑูตจีน 
� วีซ่าเดี�ยว ในกรณีที�ทางการจีนมีการยกเลิกวีซ่ากรุ้ป 144  อนัเนื�องมาจากมีการประชุม หรือเหตุใดใดก็ตาม ทางผูเ้ดินทางตอ้ง

เป็นผูช้าํระค่าวซ่ีาเอง  
เอกสารที�ใช้ยื�นวซ่ีาจีนมีดังนี�  

1. พาสปอร์ตเล่มจริง อายเุหลือมากกวา่ t เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั  และ ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย > หนา้ พร้อมสําเนา 
I ชุด 

2. รูปถ่ายสี > รูป ตอ้งเป็นรูปถ่ายปัจจุบนั (ถ่ายไวไ้ม่เกิน t เดือน) หนา้ตรง พื^นหลงัสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด > น̂ิว (5y 
มม. X nn มม.)  เส̂ือสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เส̂ือสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ 
เครื�องประดบั ตอ้งเห็นใบหูชดัเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื�องแบบถ่ายรูป เช่น เครื�องแบบทหาร ตาํรวจ ขา้ราชการ เป็น
ตน้ 

3. เด็กตํ�ากวา่ Iy ปี เดินทางกบัพอ่ และ แม่ เพิ�ม 
3.1 สาํเนาสูติบตัร (เด็กอายตุ ํ�ากวา่ 6 ปี ตอ้งยื�นสูติบตัรตวัจริงดว้ย) เขียนชื�อภาษาองักฤษต่อทา้ยชื�อ พอ่, แม่, ลูก 
n.> สาํเนาบตัรประชาชน (เด็ก) 
n.n สาํเนาทะเบียนบา้น (เด็ก) 
n.5 ใบเปลี�ยนชื�อ นามสกุล(ถา้มี) 

กรณเีดินทางกบัพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ�ม 
สาํเนาทะเบียนบา้นของ พอ่ และ แม่ 
หนงัสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกบัพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ�ง ตอ้งเป็นหนงัสือที�ออกโดย หน่วยงานราชการ 
เท่านั^น 

กรณไีม่ได้เดินทางกบัพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ�ม 
หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป ต่างประเทศ กบัผูอื้�น ระบุความสัมพนัธ์ ตอ้งเป็นหนงัสือที�ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั^น 
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เงื�อนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร̂ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 1` ท่านข̂ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิa ใน
การเปลี�ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร̂ัง เพื�อเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของ
รายการทวัร์รวมทั^งไฟลบิ์นและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผดิพลาด ทางบริษทัไม่รับผดิชอบใดๆ ทั^งส̂ิน 
 
5. การชําระค่าบริการ กรณรีาคาโปรโมชั�นขอสงวนสิทธิqในการชําระเงินเต็มจํานวน ภายใน 2 วนัหลังการจอง  ** ที�นั�งจะคอนเฟิร์มหลัง
จากได้มีการออกอนิวอยแล้วเท่านั�น 

 
4. สําหรับราคาโปรโมชั�น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลกิ และทางบริษัทฯไม่มีนโยบายคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการชําระค่าทัวร์แล้ว 
แต่สามารถเปลี�ยนผู้เดินทางได้ก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วนั 
    
กรณคีณะออกเดินทางได้           
I. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ I` ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
>. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ I6 ท่านข̂ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
n. คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ่ I` ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
5. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิa ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั^งส̂ิน 
6. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั^งที�กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิa ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั^งส̂ิน 
 
เงื�อนไขและข้อกาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัร์น̂ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั^น 
2. จาํนวนผูเ้ดินทางขั^นตํ�า ผูใ้หญ่ I` ท่านข̂ึนไปการันตีออกเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิa ในการยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางใน

กรณีที�ผูเ้ดินทาง (บุคคลที�มีอายตุั^งแต่ I> ปีข̂ึนไป) ไม่ครบ I` ท่าน 
3. ทวัร์น̂ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั^งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั^งหมดใหแ้ก่ท่าน 
4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิa ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า I6 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย I` วนัก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย I6 วนัก่อน
การเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนกัท่องเที�ยวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษทักาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 
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5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิa ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนาํหน้าชื�อ เลขที�หนังสือ
เดินทาง และอื�นๆ เพื�อใช้ในการจองตั วเครื�องบิน ในกรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส่้งหน้าหนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิa ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั^งน̂ี บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิa ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มข̂ึนของนกัท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผดิของทาง
บริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั   
 
 
 
 
 

 

 


