
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

D1 :  กรงุเทพ – ฮอ่งกง – เซิน่เจ ิน้ 

D2 :   สวนฮอลแลนด ์- วดักวนอ ู- รา้นบวัหมิะ – รา้นหยก - รา้นผลติภณฑัย์างพารา- ชอ้ปป้ิงตลาดตง

เหมนิ  - โชวห์มูบ่า้นวฒันธรรม Cultural Village 

D3 : เซิน่เจ ิน้ – ฮอ่งกง - เจา้แมก่วนอมิ อา่วน า้ตืน้รพีลัสเ์บย ์– จวิเวลรี ่ - วดัแชกงหมวิ – ชอ้ปป้ิงถนน

นาธาน - ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

 

หากตอ้งการพกั โรงแรม 5 ดาวจา่ยเพิม่ 800 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 



 
 
 
 
 
 

 

วนัแรก : กรงุเทพ – ฮอ่งกง – เซิน่เจ ิน้ 

11.00 น. 

 

  

13.45 น. 

 

 

 

17.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ 

 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู4 แถว T  สายการบนิ  EMIRATES  AIRLINES 

(EK) สงัเกตป้ายรับลกุคา้ เพือ่ท าการรับเอกสารจากเจา้หนา้ที ่เชค็อนิรับตัว๋เดนิทาง  

 

บนิลดัฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิหรรูะดบัชาต ิโดยสายการบนิ EMIRATES  AIRLINES  เทีย่วบนิ 

EK384  Airbus A380 ของสายการบนิเอมเิรตส ์เครือ่ง 2 ชัน้ มจีอสว่นตวัทกุทีน่ั่ง ทา่นจะได ้

เพลดิเพลนิไปกบัประสบการณ์ไรท้ีต่บินทอ้งฟ้า  

พรอ้มบรกิาร Wi-Fi ฟรแีละทีน่ั่งทีแ่สนสะดวกสบายในชัน้ทีน่ั่งทกุชัน้ 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (มือ้ที ่1) 

ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) น าทา่นเดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกง โดยเดนิ

ทางผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE)  ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์และรถไฟที่

ยาวทีส่ดุในโลก ความยาวมากกวา่ 2.2  กโิลเมตรซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงัระดบัโลก 

นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกง  

น าทา่นเดนิทางสู ่เซิน่เจ ิน้ โดยรถโคช้ ซึง่เป็นเมอืง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกจิปกครองพเิศษของ

มณฑลกวางตุง้ เป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้ทีส่ าคญัของจนีทางตอนใต ้และเป็นแหลง่รวบรวม

เทคโนโลยแีละความทนัสมยัอกีดว้ย 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซิน่เจ ิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้น

ชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนือ้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซิน่เจิน้ไดรั้บการ

วางระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิศันแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม  

  

บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่2 )  

น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  ROYAL CENTURY HOTEL หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่2  สวนฮอลแลนด ์- รา้นบวัหมิะ – รา้นหยก - รา้นผลติภณฑัย์างพารา- ชอ้ปป้ิงตลาดตงเหมนิ  -  

โชวห์มูบ่า้นวฒันธรรม Cultural Village 

เชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง 

 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( มือ้ที ่3) 

หลงัอาหารเชา้  น าทา่นสู ่วดักวนอ ู   ไหวเ้พทเจา้กวนอ ูสญัลกัษณ์ของความซือ่สตัย ์ความ  ความ

จงรักภกัด ีความกลา้หาญ โชคลาภ เปรยีบเสมอืนตัวแทนของความเด็ดเดีย่ว เป็นธรรม กลา้หาญ 

เป็นวดัอนัศกัดิส์ทิธทิีค่นเซิน่เจิน้นยิมสกัการะขอพรในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน โดยเฉพาะขา้ราชการ 

 

น าทา่นชม สวนดอกไมฮ้อลแลนด ์(The Flower Town in Holland) ไดอ้อกแบบและกอ่สรา้ง 

เป็นกลุม่อาคารถนนคนเดนิ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบทรงบา้นเนเธอรแ์ลนดข์นานแท ้ออกแบบหลงัคา 

หนา้จ่ัวใหล้วดลายไมซ่ ้ากนั   เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม ่ก าลงัเป็นนยิมในขณะนีท้ีน่ีเ่ป็น

สวนสาธารณะทีม่รีา้นดอกไมแ้ละมมุภาพภาพทีส่วยงาม อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟใหน่ั้งชลกินั โดยแตล่ะ

รา้นจะไดรั้บการออกแบบใหม้สีไตลแ์ละคงเอกลักษณ์ใหม้บีรรยากาศเหมอืนอยูฮ่อลแลนดแ์ต่

กลมกลนืเขา้ภมูทิศันล์อ้มรอบเมอืงเซนเจิน้ อกีทัง้ยงัมพีืน้ทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ ไดแ้ก ่สวนหย่อม น ้าพ ุ

เหมาะกบัการถา่ยรปูเป็นอยา่งมาก 

น าทา่นแวะชม สนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี “ ยาบวัหมิะ ” สรรพคณุหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, 

แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ  

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่4 )  

 

“ โรงงานผลติหยก ”  ซึง่เป็นหยกแทข้องเมอืงจนี รับฟังความเป็นมาและประโยชนข์องหยกเมอืงจนี 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ 

 

อสิระเลอืกซือ้ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผเ่ยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค ของฝากอนัล ้าคา่ทีข่ ึน้

ชือ่ของจนี จากนัน้น าทกุทา่นแวะชมรา้นของโอท็อปขึน้ชือ่  

จากนัน้น าทา่นชม “รา้นผลติภณฑัย์างพารา”   น าทา่นชมสนิคา้แปรรปูทางการเกษตรและ 

อตุสาหกรรมจากยางพารา ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยัของประเทศจนี ไดน้ าผลติภณัฑ์

ยางพารามาท าเป็นเครือ่งนอน ของใชใ้นบา้น ไดอ้ยา่งลงตวั   

จากนัน้น าทกุทา่นสู ่  ตลาดตงเหมนิ  สถานทีเ่ดนิชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้

นานาชนดิ เชน่ เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, นาฬกิา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่5) อาหารทะเลซฟีู้ ด + เป๋าฮือ้ ไวนแ์ดง 

 

น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นวฒันธรรม Cultural Village หรอื Splendid Of China น าทา่นชมโชว์

ศลิปวฒันธรรมจนีอนัตระการตา หมูบ่า้นวฒันธรรมเป็นเมอืงจ าลองสถานทีส่ าคญัของจนี เชน่ ก าแพง

เมอืงจนี , หอฟ้าเทยีนถาน , พระราชวงักูก้ง เสมอืนยอ่เมอืงจนีอยูใ่นมอืทา่น และยงัเป็นศนูยแ์สดง

ชวีติความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของชนเผา่นอ้ยใหญ ่ทีก่ระจายตามมณฑลตา่ง ๆ ทัว่ประเทศจนีที่

ใหญท่ีส่ดุภายในหมูบ่า้นวัฒนธรรม มทีีอ่ยูอ่าศยัของชนเผา่ตา่ง ๆ ทีส่รา้งเทา่ขนาดจรงิ 24 แหง่ จาก

ทัง้หมด 56 เผา่ทัว่ประเทศ มกีารแสดงกจิกรรมประจ าเผา่ใหช้ม เชน่ การเย็บปักถกัรอ้ย การท าขนม 

การรอ้งร าท าเพลง  

น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  ROYAL CENTURY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3  เซิน่เจ ิน้ – ฮอ่งกง - เจา้แมก่วนอมิ อา่วน า้ตืน้รพีลัสเ์บย ์– จวิเวลรี–่ วดัแชกงหมวิ ชอ้ปป้ิงถนน

นาธาน 

เชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
เทีย่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( มือ้ที ่6 ) 

หลงัอาหารเชา้ น าทา่นขา้มดา่นกลบัสู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ (ทางบรษัิทจะน าทา่นเดนิทางสู่

ฮอ่งกงโดยรถไฟ **เดนิทางสะดวกสบาย ไมเ่หนือ่ย **) จากนัน้ น าทกุทา่นเดนิทางสู ่รพีลัสเ์บย ์

Repulse Bay  ซึง่ชือ่อา่วนีไ้ดม้าจากชือ่เรอืรบขององักฤษทีม่าจอดเพือ่รักษาการณ์อา่วอา่วดา้นนี้

เป็นอา่วน ้าตืน้ซึง่ไดรั้บความนยิมจากคนฮอ่งกงเองทีม่าเทีย่วพักผอ่นในบรรยากาศแบบปิคนคิ

ชายทะเล   อกีดา้นหนึง่ของอา่วมวีดั พระพทุธรปู และเทพเจา้ตา่งๆ  พรอ้มนมสัการขอพรจากเจา้แม่

กวนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด REPULSE BAY  น าทา่นขา้ม

สะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี จากนัน้ใหท้า่นไดรั้บพลงัจากศาลาแปด

ทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลงัทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง ทัง้ยงัใหท้า่นไดข้อพรเรือ่งเนือ้คู ่ณ จดุนีไ้ดอ้กี

ดว้ย  

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่7 ) เมนพูเิศษ เป็ดยา่ง 

 

แลว้น าชมโรงงานโรงงาน “ ฮอ่งกงจวิเวอรร์ ี ่”  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลั

อนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ ซึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบ

เครือ่งประดบัและกงัหนัน าโชค อซึง่เชือ่กนัวา่หากใครมกีงัหนันีจ้ะพัดพาสิง่ไมด่อีอกจากตวัและจะพัด

พาสิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติ และยงัชว่ยในเรือ่งของโชคลาภเงนิทอง ธรุกจิการคา้ใหเ้จรญิรุง่เรอืงในทา่นที่

ท าธรุกจิ    

 

วดัแชกงหมวิ(กงัหนัน าโชค) เพือ่สกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้า่นหมนุกงัหนัทองแดง ทีเ่ชือ่กนั

วา่ถา้หมนุ 3 รอบ จะขบัไลส่ิง่ชัว่รา้ยและ น าแตส่ิง่ดีๆ  มาให ้ชาวฮอ่งกงนยิมไปสกัการะทีว่ดันีใ้นวนั



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 น. 

21.15 น. 

 

 

 

23.15 น. 

ขึน้ปีใหมซ่ึง่เป็นวดัทีค่นฮอ่งกงเคารพนับถอืเป็นอยา่งมากและเป็นวดัเกา่แกว่ดัหนึง่ของฮอ่งกง ชว่ง

ตรษุจนีของทกุๆปีชาวฮอ่งกงจะแยง่กนัเขา้ไปปักธปูในพระอโุบสถเป็นคนแรกๆและหมนุกงัหนัที่

สามารถเปลีย่นดวงชะตาของตนเองใหด้ขีึน้   

  

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัยา่นถนนนาธานเชน่ น ้าหอม นาฬกิา กระเป๋า

หนังยีห่อ้ตา่งๆ หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ BRAND NAME ชัน้น าทีม่ใีหท้า่นเดนิเลอืกชอ้ปป้ิงมากกวา่ 700 

รา้นคา้ อาท ิGIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝาก

หนูๆที ่Toy ‘ R Us  จากทัว่โลก 

** อสิระอาหารค่ าตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ** 

ไดเ้วลานัดหมายน าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ ฮอ่งกง 

บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ EMIRATES  AIRLINES  เทีย่วบนิ EK 384 เพลดิเพลนิ

ไปกบัประสบการณ์ไรท้ีต่บินทอ้งฟ้า  

พรอ้มบรกิาร Wi-Fi ฟรแีละทีน่ั่งทีแ่สนสะดวกสบายในชัน้ทีน่ั่งทกุชัน้ บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง (มือ้ที ่8 ) 

คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ    

 

ก าหนดการเดนิทาง & อตัราคา่บรกิาร                                           

 

ก าหนดการเดนิทาง 

2560 

 

 

รายละเอยีด 

เทีย่วบนิ 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

 

ราคาเด็ก 

(เสรมิเตยีง) 

 (ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว 

 

กรุป้

ไซด ์

11-13 มนีาคม 2561  
EK384 ( 13.45 - 17.30 ) 

EK385 ( 21.15 - 23.15 ) 8,999 .- 10,999.- 3,500  20 

18-20 มนีาคม 2561  
EK384 ( 13.45 - 17.30 ) 

EK385 ( 21.15 - 23.15 ) 8,999 .- 10,999.- 3,500  20 

 

** ผูเ้ดนิทางทีม่อีายตุ ัง้แต ่2 – 18 ปี คดิเป็นราคาเด็ก** 

ทารก คดิเฉพาะคา่ธรรมเนยีมจากสายการบนิ คนละ 6,900 บาท 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาทารก ตามคา่ธรรมเนยีมของสายการบนิ ณ วนัที ่1 พ.ย. 2560 

 

หมายเหต ุ 

1. ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล เชน่ 

บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก· , ยางพารา , รา้นจวิเวลรี ่กงัหนั ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์

เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่น

แวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัทางบรษัิทและไกดไ์มม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หาก

ลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงราคาตามจรงิ อนัเนือ่งมาจากคา่ภาษีน ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ตามอตัราของสายการ

บนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้             

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ สายการบนิตามโปรแกรม 



 
 
 
 
 
 

 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 วซีา่กรุ๊ป  รหสั 144   

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 

** กรณุาระบลุกัษณะหอ้งทีค่ณุตอ้งการเพือ่ความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง   TWN / DBL / SGL / TRP   

หากไมม่กีารระบ ุทางบรษัิท ขออนุญาตจัดเป็นเตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พัก 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ เมนพูเิศษ อาหารทะเลซฟีู้ ด + เป๋าฮือ้ ไวนแ์ดง ，เป็ดยา่ง   

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ  และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 250 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น  ( เด็ก – ผูใ้หญ ่เทา่กนั ) 

 คา่ทปิคนหวัหนา้ทวัรต์ามความเหมาะสม ไมบ่งัคบั  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น

หลกั 

 กรณีชาวตา่งชาต ิไมไ่ดถ้อืพาสปอรต์ไทย มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาท  

 วซีา่เดีย่วส าหรับชาวตา่งชาตผิูเ้ดนิทางตอ้งท าเองทีส่ถานฑตูจนี 

 วซีา่เดีย่ว ในกรณีทีท่างการจนีมกีารยกเลกิวซีา่กรุป้ 144  อนัเนือ่งมาจากมกีารประชมุ หรอืเหตใุดใดก็ตาม ทางผู ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระคา่วซีา่เอง  

 

ในกรณีทีต่อ้งยืน่วซีา่เดีย่ว  ... เอกสารทีใ่ชย้ ืน่วซีา่จนีมดีงันี ้ 

1. พาสปอรต์เล่มจรงิ อายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทางกลับ  และ ตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 

หนา้ พรอ้มส าเนา 1 ชดุ 

2. รูปถ่ายส ี2 รูป ตอ้งเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน) หนา้ตรง พื้นหลังสขีาว ไม่สวมหมวก 

ขนาด 2 นิว้ (48 มม. X 33 มม.)  เสือ้สภุาพไมโ่ป๊เปลอืย หา้มใสเ่สือ้สขีาว เพราะฉากหลังสขีาวแลว้ 

หา้มใส่แว่น และ/หรือ เครื่องประดับ ตอ้งเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตใหใ้ส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น 

เครือ่งแบบทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ เป็นตน้ 

3. เด็กต า่กวา่ 18 ปี เดนิทางกบัพอ่ และ แม ่เพิม่ 

3.1 ส าเนาสตูบิตัร (เด็กอายตุ า่กวา่ 5 ปี ตอ้งยืน่สตูบิตัรตวัจรงิดว้ย) เขยีนชือ่ภาษาองักฤษตอ่ทา้ยชือ่ พอ่

, แม,่ ลกู 

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน (เด็ก) 

3.3 ส าเนาทะเบยีนบา้น (เด็ก) 

3.4 ใบเปลีย่นชือ่ นามสกลุ(ถา้ม)ี 

กรณีเดนิทางกบัพอ่ หรอื แม ่นอกจากขา้งตน้แลว้ใหเ้พิม่ 

ส าเนาทะเบยีนบา้นของ พอ่ และ แม ่

หนังสือยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ตอ้งเป็นหนังสือที่ออกโดย 

หน่วยงานราชการ เทา่นัน้ 



 
 
 
 
 
 

 

กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบัพอ่ หรอื แม ่นอกจากขา้งตน้แลว้ใหเ้พิม่ 

หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป ตา่งประเทศ กับผูอ้ืน่ ระบคุวามสมัพันธ ์ตอ้งเป็นหนังสอืทีอ่อกโดย หน่วยงานราชการ 

เทา่นัน้ 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่เชค็ขอ้มลู

ความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ 

ทัง้สิน้ 

 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท ( กรณีราคาโปรโมชัน่ขอสงวนสทิธิใ์นการช าระเงนิเต็มจ านวน ) 

3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

   4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง  15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยในสว่นของเงนิมดัจ าทัง้หมด 

   4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม ่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

4.5 กรณีราคา Promotion ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หากมกีารยกเลกิ จะไมม่กีารคนืเงนิในทกุกรณี 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

4. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุใน

รายการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า ผูใ้หญ ่10 ทา่นขึน้ไปการันตอีอกเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลือ่น

การเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง (บคุคลทีม่อีายตุัง้แต ่18 ปีขึน้ไป) ไมค่รบ 10 ทา่น 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  



 
 
 
 
 
 

 

และอย่างนอ้ย 15 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บริษัทจะค านึงถงึความ

ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ  

 

 


