D1 : กรุงเทพ - ฮ่องกง – ชมแสงสีของฮ่องกง The Symphony of Light
D2 : ติม่ ซำฮ่องกง – เจ้ำแม่กวนอิม อ่ำวน้ำตืน้ รีพลั ส์เบย์ – จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิง้ ถนนนำธำน – เซินเจิน้ - โชว์
อลังกำรทีห่ มูบ่ ้ำนวัฒนธรรม
D3 : วัดกวนอู – ร้ำนยำบัวหิมะ – ร้ำนหยก -– ช้อปปิง้ ตลำดตงเหมิน – ฮ่องกง - กรุงเทพ
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วันแรก : กรุงเทพ – ฮ่องกง - ชมไฟ แสง สี เสียง The Symphony of Lights
11.00 น. คณะพร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 แถว T สำยกำรบิน EMIRATES AIRLINES (EK) สังเกตป้ำยรับลุก
ค้ำ เพื่อทำกำรรับเอกสำรจำกเจ้ำหน้ำที่ เช็คอินรับตั๋วเดินทำง ( เคำท์เช็คอินเตอร์ปดิ ก่อนเครือ่ งออก 1 ชัว่ โมง หำก
ผู้เดินทำงมำถึงช้ำ ทำงบริษทั จะไม่สำมำรถรับผิดชอบในควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ )
13.45 น.

บินลัดฟ้ำสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินหรูระดับชำติ โดยสำยกำรบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบิน EK384 Airbus
A380 ของสำยกำรบินเอมิเรตส์ เครื่อง 2 ชั้น มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง ท่ำนจะได้เพลิดเพลินไปกับประสบกำรณ์ไร้ที่ติบน
ท้องฟ้ำ ที่นั่งที่แสนสะดวกสบำยในชั้นที่นั่งทุกชั้น
บริกำรอำหำรและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง (มือ้ ที่ 1)
17.30 น. ถึงสนำมบิน CHEK LAP KOK ( เวลำเร็วกว่ำเมืองไทย 1 ชม. ) นำท่ำนเดินทำงสู่เกำะฮ่องกง โดยเดินทำงผ่ำน
สะพำนแขวนซิงหม่ำ (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพำนแขวนทำงรถยนต์ และรถไฟที่ยำวที่สุดในโลก ควำมยำว
มำกกว่ำ 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับกำรออกแบบโดยสถำปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่ำงทำงท่ำนจะ
ได้ชมทิวทัศน์ของเกำะฮ่องกง
20.00 น. นำท่ำนชมไฟ แสง สี เสียง The Symphony of Lights ที่ได้ชื่อว่ำเป็นกำรแสดงแสงสีเสียงกลำงแจ้งที่ใหญ่ที่สุดซึ่ง
บันทึกโดย Guinness World Records กำรแสดงจะประกอบด้วย 44 อำคำรชั้นนำที่อยู่ในฝั่งฮ่องกง และฝั่ง
เกำลูน กำรแสดงจะมีกำรยิงแสง Laser และไฟต่ำง ๆ ประกอบเพลง บวกกับเวลำค่ำ ๆ ของฮ่องกง แสงไฟที่
กระทบจำกน้ำในอ่ำวที่มีเรือวิ่งผ่ำนไปมำเป็นฉำกประกอบแบบธรรมชำติ ... มันช่ำงงดงำม
ค่ำ
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ( มือ้ ที่ 2 )
นำท่ำนเดินทำงสู่ที่พัก Best Western Plus Hotel ( Ramada Hotel ) หรือเทียบเท่ำ
วันที2่ : ติม่ ซำฮ่องกง – เจ้ำแม่กวนอิม อ่ำวน้ำตืน้ รีพลั ส์เบย์ – จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิง้ ถนนนำธำน – เซินเจิน้ - โชว์
อลังกำรทีห่ มูบ่ ้ำนวัฒนธรรม
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำติม่ ซำ สไตล์ฮอ่ งกง (มือ้ ที่ 3) ให้ทกุ ท่ำนได้ลิ้มรสชำติของติม่ ซำ สไตล์กวำงตุง้ แท้ๆ
หลังอำหำรเช้ำ นำทุกท่ำนสู่ ชำยหำดน้ำตื้น รีพัลส์เบย์ Repulse Bay ซึ่งชื่ออ่ำวนีไ้ ด้มำจำกชื่อเรือรบของอังกฤษ
ที่มำจอดเพื่อรักษำกำรณ์อ่ำวอ่ำวด้ำนนี้เป็นอ่ำวน้ำตื้นซึ่งได้รับควำมนิยมจำกคนฮ่องกงเองที่มำเที่ยวพักผ่อนใน
บรรยำกำศแบบปิคนิคชำยทะเล อีกด้ำนหนึ่งของอ่ำวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้ำต่ำงๆ พร้อมนมัสกำรขอพร
จำกเจ้ำแม่กวนอิม และเทพเจ้ำแห่งโชคลำภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชำยหำด REPULSE BAY นำท่ำนข้ำม
สะพำนต่ออำยุซึ่งเชื่อกันว่ำข้ำมหนึ่งครั้งจะมีอำยุเพิ่มขึ้น 3 ปี จำกนั้นให้ท่ำนได้รับพลังจำกศำลำแปดทิศ ซึ่งถือว่ำ
เป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง ทั้งยังให้ท่ำนได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย
แล้วนำชมโรงงำนโรงงำน ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงำนดีไชน์ที่ได้รับรำงวัลอันดับเยี่ยม และใช้ใน
กำรเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย ซึง่ เป็นโรงงำนที่มีชื่อเสียงในเรื่องกำรออกแบบเครื่องประดับและกังหันนำโชค อซึ่งเชื่อกัน
ว่ำหำกใครมีกังหันนี้จะพัดพำสิ่งไม่ดีออกจำกตัวและจะพัดพำสิ่งดีๆเข้ำมำในชีวิต และยังช่วยในเรื่องของโชคลำภ
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เทีย่ ง

15.00 น.

19.00 น.

ค่ำ

เงินทอง ธุรกิจกำรค้ำให้เจริญรุ่งเรืองในท่ำนที่ทำธุรกิจ
หลังอำหำรเดินทำงสู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) เพื่อสักกำระเทพเจ้ำแชกง และให้ท่ำนหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อ
กันว่ำถ้ำหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ำยและ นำแต่สิ่งดีๆ มำให้ ชำวฮ่องกงนิยมไปสักกำระที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ซึ่ง
เป็นวัดที่คนฮ่องกงเคำรพนับถือเป็นอย่ำงมำกและเป็นวัดเก่ำแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชำว
ฮ่องกงจะแย่งกันเข้ำไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สำมำรถเปลี่ยนดวงชะตำของตนเองให้ดี
ขึ้น
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ( มือ้ ที่ 4 )
อิสระให้ท่ำนได้ช้อปปิง้ เลือกซือ้ สินค้ำตำมอัธยำศัยย่ำนถนนนำธำนเช่น น้ำหอม นำฬิกำ กระเป๋ำหนังยี่ห้อต่ำงๆ
หรือช้อปปิ้งสินค้ำ BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่ำนเดินเลือกช้อปปิ้งมำกกว่ำ 700 ร้ำนค้ำ อำทิ GIORGIO ARMAI,
EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝำกหนูๆที่ Toy ‘ R Us จำกทั่วโลก
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เซิน่ เจิน้ โดยรถไฟ รถไฟ (ทำงบริษัทจะนำท่ำนเดินทำงสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ **เดินทำง
สะดวกสบำย ไม่เหนื่อย **) เซิ่นเจิ้นซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวำงตุ้ง เป็นเมือง
เศรษฐกิจกำรค้ำที่สำคัญของจีนทำงตอนใต้ และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและควำมทันสมัยอีกด้วย (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง) เซิน่ เจิน้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้ำนชำวประมงธรรมดำอยู่ใน
มณฑลกวำงตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตำรำงกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่นเจิ้นได้รับกำรวำงระบบผังเมืองอย่ำงดีมสี ภำพภูมิทัศน์
และสภำพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงำม
นำท่ำนเดินทำงสู่หมู่บ้ำนวัฒนธรรม Cultural Village หรือ Splendid Of China นำท่ำนชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีน
อันตระกำรตำ หมู่บ้ำนวัฒนธรรมเป็นเมืองจำลองสถำนที่สำคัญของจีน เช่น กำแพงเมืองจีน , หอฟ้ำเทียนถำน ,
พระรำชวังกู้กง เสมือนย่อเมืองจีนอยู่ในมือท่ำน และยังเป็นศูนย์แสดงชีวิตควำมเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนเผ่ำ
น้อยใหญ่ ที่กระจำยตำมมณฑลต่ำง ๆ ทั่วประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดภำยในหมู่บ้ำนวัฒนธรรม มีที่อยู่อำศัยของชนเผ่ำ
ต่ำง ๆ ที่สร้ำงเท่ำขนำดจริง 24 แห่ง จำกทั้งหมด 56 เผ่ำทั่วประเทศ มีกำรแสดงกิจกรรมประจำเผ่ำให้ชม เช่น กำร
เย็บปักถักร้อย กำรทำขนม กำรร้องรำทำเพลง
( ขอสงวนสิทธิในกำรให้บริกำรกรณีโชว์ปิดกำรแสดงอันเนื่องจำกสุดวิสัยจะไม่สำมำรถคืนเงินได้ ไกด์จะนำท่ำน
ท่องเที่ยวสถำนที่อื่นทดแทน )
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ( มือ้ ที่ 5 ) อำหำรพิเศษ Sea Food เป๋ำฮือ้ + ไวน์แดง
นำท่ำนเดินทำงสู่ที่พัก Best Western Plus Hotel ( Ramada Hotel ) หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 3 : วัดกวนอู – ร้ำนยำบัวหิมะ – ร้ำนหยก – ช้อปปิง้ ตลำดตงเหมิน – ฮ่องกง - กรุงเทพ
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม ( มือ้ ที่ 6 )
หลังอำหำร นำท่ำนสู่ วัดกวนอู ไหว้เพทเจ้ำกวนอู สัญลักษณ์ของควำมซื่อสัตย์ ควำม ควำมจงรักภักดี ควำมกล้ำ
หำญ โชคลำภ เปรียบเสมือนตัวแทนของควำมเด็ดเดี่ยว เป็นธรรม กล้ำหำญ เป็นวัดอันศักดิ์สิทธิที่คนเซิ่นเจิ้นนิยม
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สักกำระขอพรในเรื่องหน้ำที่กำรงำน โดยเฉพำะข้ำรำชกำร
นำท่ำนแวะชม สินค้ำยำประจำบ้ำนของชำวจีน “ ยำบัวหิมะ ” สรรพคุณหลำกหลำยแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้,
แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ “ โรงงำนผลิตหยก ” ซึ่งเป็นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟังควำมเป็นมำและประโยชน์
ของหยกเมืองจีน อิสระเลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้ำ ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ของฝำกอันล้ำค่ำที่
ขึ้นชื่อของจีน จำกนั้นนำทุกท่ำนแวะชมร้ำนของโอท็อปขึ้นชื่อ
เทีย่ ง
บ่ำย
........... น.

21.50 น.

23.45 น.

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ( มือ้ ที่ 7 )
จำกนั้นนำทุกท่ำนสู่ ตลำดตงเหมิน สถำนที่เดินช้อปปิ้งให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้งสินค้ำนำนำชนิด เช่น
เสื้อผ้ำ, รองเท้ำ, กระเป๋ำ, นำฬิกำ, เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และอื่นๆอีกมำกมำย
ได้เวลำนัดหมำยนำทุกท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินฮ่องกง ทุกท่ำนเดินทำงออกจำกเซิ่นเจิ้นเพื่อเดินทำงไปยัง สนำมบิน
ฮ่องกง โดยเรือเฟอรี่อนั ทันสมัย สะดวกสบำย ใช้เวลำเพียงแค่ประมำณ 1 ชั่วโมง
บินลัดฟ้ำกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน EMIRATES AIRLINES เทีย่ วบิน EK 384 เพลิดเพลินไปกับ
ประสบกำรณ์ไร้ที่ติบนท้องฟ้ำ ที่นั่งที่แสนสะดวกสบำยในชั้นที่นั่งทุกชั้น บริกำรอำหำรและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง (มือ้
ที่ 8 )
คณะเดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ

เพือ่ สิทธิและประโยชน์ของท่ำนเอง กรุณำอ่ำนข้อตกลงและเงือ่ นไขก่อนทำกำรจอง
ถ้ำท่ำนทำกำรจองใดๆ กับบริษทั แล้ว ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงือ่ นไขทั้งหมด
** ผูเ้ ดินทำงทีม่ อี ำยุตงั้ แต่ 2 – 18 ปี คิดเป็นรำคำเด็ก **
ทำรก คิดเฉพำะค่ำธรรมเนียมจำกสำยกำรบิน คนละ 8,900 บำท
ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรปรับรำคำทำรก ตำมค่ำธรรมเนียมของสำยกำรบิน ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561
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กำหนดกำรเดินทำง & อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง
2561

รำยละเอียด
เทีย่ วบิน

ผู้ใหญ่
Promotion

รำคำเด็ก

รำคำกรุป๊ เหมำ

2-18 ปี

ส่วนตัว

พัก
เดีย่ ว

กรุป้
ไซด์

15-17 กรกฎำคม 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 กรกฎำคม 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 กรกฎำคม 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 สิงหำคม 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 สิงหำคม 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 สิงหำคม 2561

BKK-HKG EK384 14.05 – 18.05
HKG-BKK EK385 21.50 – 23.45

12,888

14,888

14,888 4,500

25

หมำยเหตุ
1. ตำมนโยบำยของรัฐบำลจีนร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้ำพื้นเมือง ในนำมของร้ำนรัฐบำล เช่น บัวหิมะ, ผ้ำ
ไหม, ไข่มุก, ใบชำ, ใยไผ่ไหม, หยก· ยำงพำรำ , ร้ำนจิวเวลรี่ กังหัน ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ ทำง
บริษัทฯ จึงอยำกเรียนชี้แจงลูกค้ำทุกท่ำนว่ำ ร้ำนรัฐบำลทุกร้ำนจำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยูก่ ับควำมพอใจ
ของลูกค้ำเป็นหลักทำงบริษัทและไกด์ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้ำหำกลูกค้ำไม่มีควำมประสงค์จะเข้ำร้ำนรัฐบำลจีนทุกเมือง ทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้ำน
2. ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมจริง อันเนื่องมำจำกค่ำภำษีน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตำมอัตรำของสำยกำรบิน โดยมิต้อง
แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
3. รำคำ Promotions ไม่สำมำรถใช้ได้กับกรุ๊ปเหมำ .. กรณีตัดกรุ๊ปจะใช้รำคำเต็มเท่ำนั้น
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1. อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สำยกำรบินตำมโปรแกรม
ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี
วีซ่ำกรุ๊ป รหัส 144
ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กก.
ค่ำรถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำที่พักตำมที่ระบุในรำยกำร พักห้องละ 2 ท่ำนหรือ 3 ท่ำน
** กรุณำระบุลักษณะห้องที่คุณต้องกำรเพื่อควำมสะดวกสบำยของตัวท่ำนเอง TWN / DBL / SGL / TRP หำกไม่มีกำร
ระบุ ทำงบริษัท ขออนุญำตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้ำพัก
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร
ค่ำอำหำรตำมมื้อที่ระบุในรำยกำร เมนูพิเศษ อำหำรทะเลซีฟู้ด + เป๋ำฮื้อ ไวน์แดง
ค่ำจ้ำงมัคคุเทศก์คอยบริกำรตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
2. อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำทำหนังสือเดินทำง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำ
ซักรีด มินิบำร์ในห้อง รวมถึงค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร (กรุณำสอบถำมจำกหัวหน้ำทัวร์ก่อนกำรใช้
บริกำร)
 ค่ำทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 250 หยวน /ทริป/ต่อท่ำน ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ำกัน )
 ค่ำทิปคนหัวหน้ำทัวร์ตำมควำมเหมำะสม ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับควำมพอใจในกำรตอบแทนกำรบริกำร
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
 โรงแรมที่พักที่อำจะมีกำรสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้ำเป็นหลัก
 กรณีชำวต่ำงชำติ ไม่ได้ถือพำสปอร์ตไทย มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม 3,000 บำท
 วีซ่ำเดี่ยวสำหรับชำวต่ำงชำติผู้เดินทำงต้องทำเองที่สถำนฑูตจีน
 วีซ่ำเดี่ยว ในกรณีที่ทำงกำรจีนมีกำรยกเลิกวีซ่ำกรุ้ป 144 อันเนื่องมำจำกมีกำรประชุม หรือเหตุใดใดก็ตำม ทำงผู้เดินทำงต้อง
เป็นผู้ชำระค่ำวีซ่ำเอง
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ในกรณีที่ต้องยื่นวีซ่ำเดี่ยว ... เอกสำรที่ใช้ยื่นวีซ่ำจีนมีดังนี้
1.

พำสปอร์ตเล่มจริง อำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน นับถึงวันเดินทำงกลับ และ ต้องมีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ พร้อม
สำเนำ 1 ชุด

2.

รูปถ่ำยสี 2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ำยปัจจุบัน (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้ำตรง พื้นหลังสีขำว ไม่สวมหมวก ขนำด 2 นิ้ว
(48 มม. X 33 มม.) เสื้อสุภำพไม่โป๊เปลือย ห้ำมใส่เสื้อสีขำว เพรำะฉำกหลัง สีขำวแล้ว ห้ำมใส่แว่น และ/หรือ
เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญ ำตให้ใส่เครื่องแบบถ่ำยรูป เช่น เครื่องแบบทหำร ตำรวจ ข้ำรำชกำร
เป็นต้น

3.

เด็กต่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม
3.1 สำเนำสูติบัตร (เด็กอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภำษำอังกฤษต่อท้ำยชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
3.2 สำเนำบัตรประชำชน (เด็ก)
3.3 สำเนำทะเบียนบ้ำน (เด็ก)
3.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นำมสกุล(ถ้ำมี)

กรณีเดินทำงกับพ่อ หรือ แม่ นอกจำกข้ำงต้นแล้วให้เพิ่ม
สำเนำทะเบียนบ้ำนของ พ่อ และ แม่
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทำงไป ต่ำงประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ำยหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงำนรำชกำร
เท่ำนั้น
กรณีไม่ได้เดินทำงกับพ่อ หรือ แม่ นอกจำกข้ำงต้นแล้วให้เพิ่ม
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทำงไป ต่ำงประเทศ กับผู้อื่น ระบุควำมสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงำนรำชกำร เท่ำนั้น
3. กำรชำระค่ำบริกำร
3.1 กรณีรำคำ Promotion จอยน์ทัวร์หน้ำร้ำนขอสงวนสิทธิ์ในกำรชำระเงินเต็มจำนวน 2 วันหลังทำกำรจอง
3.2 สำหรับรำคำเต็มหรือกรุ๊ปเหมำ ชำระมัดจำ ท่ำนละ 5,000.- บำท ภำยใน 2 วันทำกำร
3.2 สำหรับรำคำเต็มหรือกรุ๊ปเหมำ กรุณำชำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทำง
4. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจำ
4.1 กรณีรำคำ Promotion ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิก หำกมีกำรยกเลิก จะไม่มีกำรคืนเงินในทุกกรณี
4.2 สำหรับรำคำเต็มหรือกรุ๊ปเหมำ แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วันขึ้นไป สำมำรถทำเรื่องขอคืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดได้
4.2 สำหรับรำคำเต็มหรือกรุ๊ปเหมำ แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15 -29 วันเก็บค่ำใช้จ่ำยในส่วนของเงินมัดจำทั้งหมด
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4.3 สำหรับรำคำเต็มหรือกรุ๊ปเหมำ แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
4.4 ทำงบริษัทขอสงวนลิขสิทธิในกำรคืนเงินกรณีกรุ๊ปเหมำหรือกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจำกับ
สำยกำรบิน หรือค่ำมัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่ อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำ หรือค่ำทัวร์ทั้งหมดเนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบิน
นั้นๆ
5. กรณีคณะออกเดินทำงได้
5.1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำนขึ้นไปออกเดินทำง (ไม่มีหัวหน้ำทัวร์)
5.2 คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่ำนขึ้นไปออกเดินทำง (มีหัวหน้ำหัวหน้ำทัวร์)
5.3 คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำน ไม่ออกเดินทำง
5.4 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำน
สละสิทธิ์ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำร
เดินทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
6.1

ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น

6.2

กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสำรจำนวน ผู้ใหญ่ 10 ท่ำนขึ้นไปกำรันตีออกเดินทำงแบบไม่มีหัวหน้ำทัวร์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกหรือเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีที่ผู้เดินทำง (บุคคลที่มีอำยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ
10 ท่ำน

6.3

ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ได้ร่วมเดินทำงหรือใช้บริ กำรตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทำงบริษัทจะไม่คืนเงินค่ำบริกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่ำน

6.4

ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทำงน้อยกว่ำ 10 ท่ำน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 วันก่อนกำรเดินทำงสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่ำ และอย่ำง
น้อย 15 วันก่อนกำรเดินทำงสำหรับประเทศที่มีวีซ่ำ แต่หำกทำงนักท่องเที่ยวทุกท่ำนยินดีที่จะชำระค่ำบริกำรเพิ่ม
จำกกำรที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทำงน้ อยกว่ำที่ทำงบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทำงได้ ทำงเรำยินดีที่จะให้บริกำร
ต่อไป
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6.5

ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดชื่อ นำมสกุล คำนำหน้ำชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทำง และอื่นๆ เพื่อใช้ในกำรจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้ำหนังสือเดินทำง
ให้กับทำงบริษัทพร้อมกำรชำระเงินมัดจำ

6.6

ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ภู มิ อ ำกำศ และเวลำ ณ วั น ที่ เดิ น ทำงจริ ง ของประเทศที่ เดิ น ทำง ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จะค ำนึ ง ถึ ง ควำมปลอ ดภั ย ของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็น สำคัญ ทำงบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยหรือค่ ำใช้จ่ำยใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจำกควำมผิดของทำงบริษัท เช่น ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร
ปฏิวัติ

6.7

ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูล
ควำมถูกต้องของรำยกำรทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลำนัดหมำยทัวร์ หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบริษัทไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น

6.8

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
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