
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ก ำหนดเดนิทำง : เมษำยน- สิงหำคม 2560  

 2560 

    ไฮไลท์ 

 เดินทำงโดยสำยกำรบินฮ่องกง แอร์ไลน์ บริกำรครบครัน พร้อมกำรบริกำรทีม่ีคุณภำพ   

 บินเชา้ -กลบัดึก บริกำรเสิร์ฟอำหำรบนเคร่ือง 
 ช้อปป้ิง ซะใจ และ อย่ำงจุใจ ทั้งฮ่องกง เซินเจิน้  เป็นเมืองทีเ่จริญรุ่งเรืองในทุกๆด้ำน ทีคุ่ณไม่ควรพลำด 
  พลำดไมได้! 3D WATER SHOW “โชว์ม่ำนน ำ้”เทคนิคสุดอลงักำรกว่ำ 600 ชนิด ทีใ่หญ่และทนัสมัยทีสุ่ดในโลก 

 ช้อปป้ิงสุดมันส์ ตลำดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเซินเจิน้ ณ ตลำดหลอหวู่ เซ็นเตอร์ 

 ชมววิเกำะฮ่องกงจุดทีส่วยที่และสูงทีสุ่ดของเขำวคิตอเรียพคี เป็นย่ำนทีห่รูหรำทีสุ่ด ของเกำะฮ่องกง  

 ตื่นตำกบัสำวๆรอคอย ช้อปป้ิงที ่Ocean Terminalและ Harbour City 

 ไหว้พระจัดเต็ม เจ้ำแม่กวนอมิ นมัสกำรส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ประจ ำเกำะฮ่องกง วดัแชกุงหมิว   เพือ่เสริมสิริมงคลแก่ชีวติ 

 ลิม้รส! อำหำร ทีข่ึน้ช่ือ เป่ำฮือ้ +ไวน์แดง  ข้ำวหมูแดง สูตรต้นต ำหรับ 

 พกัเซินเจิน้  2 คืน  พกัสบำยๆไม่ต้องเปลีย่นทีพ่กั  

     WONDERFUL HONGKONG  

       ฮ่องกง เซินเจิน้ เทีย่วสุดยอด 2 เมืองช้อปป้ิง  
3 วนั 2 คืน 

ราคาเร่ิมต้น 
 

บาท/ท่าน 
13,999.-  

 

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=19306.msg525796#msg525796


 
 
 
 

 
 
 
 
  

วนัแรก         กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - วคิตอเรียพคี - รีพลสัเบย์ – เซินเจิน้ ( โดยรถไฟ )             ( L/D ) 

06.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตสุิวรรณภูม ิ  ผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 สำยกำรบินฮ่องกงแอร์ไลน์  โดยมี
เจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำร 

08.05น.  น าท่านเดินทางสู่ เกำะฮ่องกง โดยสำยกำรบินฮ่องกงแอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่ HX 768 

12.10 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำต ิ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อยใหค้ณะท่านออก Exit B น าท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหม่า ชมววิทิวทศัน์อนัสวยงา ม 

เทีย่ง     รับประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร 

  น าท่านชมทิวทศันข์องเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชม วคิตอเรียพคี (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กบัววิทิวทศัน์ของตึกสูงต่างๆ
ซ่ึงไดส้ร้างตามหลกัฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง เดินทางสู่ หำดรีพลสัเบย์ นมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่ง
โชคลาภขา้มสะพานต่ออายท่ีุชายหาดรีพลัส์เบย ์  จากนั้นน าท่านสู่  เมอืงเซินเจิน้ (โดยรถไฟ)  ถึง เมอืงเซินเจิน้ น า
ท่านสู่ข้ึนรถโคช้ เซินเจิน้ เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีมีชายแดนติดกบัฮ่องกง เป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดั กวา่งตง 
(Guangdong)ประเทศจีน 

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร 

  น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั FX Hotel  ( Shenzen City ) หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่อง            เซินเจิน้ - ร้ำนหยก  - ศูนย์สมุนไพรจนี - ผ้ำไหม – GROUP PHOTO -ตลำดหลอวู่ - ชมโชว์ม่ำนน ำ้ 3 มติ ิ      ( B/L/D ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
          ยามเชา้ใหท่้านสมัผสับรรยากาศสองขา้งทาง ตึก อาคาร บา้นช่องของ เมอืงเซินเจิน้ เป็นเมืองชายแดนติดกบัฮ่องกงมี

พ้ืนท่ี2,020ตารางกิโลเมตร เดิมเป็นหมู่บา้นชาวประมงเลก็ ๆ ท่ีรู้จกักนัในนาม"เปาอนัBao'an County ต่อมาเม่ือปี 
ค.ศ.1980 ไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าใหเ้มืองน้ีเจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว มีการสร้างตึกราม
บา้นช่อง ศูนยก์ารคา้ และตึกสูงข้ึนมามากมาย และมีการจดัตั้งตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ีมีบริษทัจดทะเบียมากกวา่540บริษทั  
จากนั้น น าท่าน แวะร้ำนหยก เป็นสินคา้หยกต่างๆใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรจนี แหล่ง
คน้ควา้ยาแผนโบราณ  ท่ีเราเรียกวา่ บัวหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ผอ่นคลายดว้ยการนวด
ฝ่าเทา้พร้อมฟังการบรยายสรรพคุณของสมุนไพร  แวะชมโรงงานผลิต ผ้ำไหม ของจีน ชมวธีิการน าเสน้ไหมออกมา
ผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝดซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝาก  ถ่ายรูป  
GROUP PHOTO  ท่ีเซินเจ้ินจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายใหก้บัลูกทวัร์ ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความ
พอใจของลูกคา้  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่ง  ณ ภัตตำคำร  

  น าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน หลอวู่ ซิตี ้  “Lowu City” คนไทยรู้จกัในนามมาบุญครอง
  เมืองไทย มีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากส าหรับคนท่ีท่านรักและตวัท่านเองไม่วา่จะ
  เป็น เส้ือผา้,กระเป๋า,นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีใหไ้ดเ้ลือกสรรมากมาย   

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร  เมนูพเิศษ.. ซีฟู๊ดเป๋ำฮือ้ +ไวน์แดง  

  น าท่าน ชมโชว์ MANGROVE GROOVE  เป็นโชว์น ำ้แบบ 3 D ท่ีใชทุ้นสร้างกวา่ 200 ลา้นหยวน จดัแสดงท่ี                 
  OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางขนาดใหญ่ โชวท่ี์เก่ียวกบัเด็กผูก้ลา้กบัลิงวเิศษท่ีออก

https://blog.eduzones.com/redirect.php?url=http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศจีน


 
 
 
 

 
 
 
 
  

  ตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือวา่ปีกแห่งความรัก การแสดงท่ีจะการใชแ้สงเลอร์เซอร์ ไฟเคร่ืองเปล่งแสง ม่านน ้ า 
  เป็นตน้ 
  น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั FX Hotel  ( Shenzen City ) หรือเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่ำม              เซินเจิน้ - ฮ่องกง ( โดยรถไฟ ) -วดัแชกงุหมวิ -- วดัหวงัต้ำเซียน - โรงงำนจวิเวอร่ี - ดวิตีฟ้รี - ช้อปป้ิงถนนนำธำน 
  สนำมบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ         ( B/L/- )   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

  ยามเชา้ให้ท่านสัมผสับรรยากาศสองขา้งทาง ตึก อาคาร บา้นช่องของ เมืองเซินเจิน้  จากนั้นน าท่านกลบัสู่ ฮ่องกง
(โดยรถไฟ)   น าท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือ “วัดแชกุงหมิว”  เป็นวดัท่ีข้ึนช่ืออยา่งมาก ท่ีเกาะฮ่องกงวดัแห่งน้ีเรา
รู้จกักนัดีในนามวดักงัหนัวดัน้ีมีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆ มาใหช้าว
ฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึน ปีใหม่ของจีน หรือวนัตรุษจีนนัน่เอง ซ่ึงชาวฮ่องกงและไทยจะไปสกัการะผู้ที่
เกิดปีชง จะแคล้วคลำดในเร่ืองที่ไม่ดีทุกเร่ือง เม่ือถึงบริเวณวดัจะเห็นถึงความร่มเยน็ของวดัได ้อยา่งดีทีเดียว เขา้ขา้ง
ในวดั จะมีเจา้หนา้ทีวดัขายธูป  น าท่านไหวพ้ระวดัหวงัต้ำเซียน วดัแห่งน้ีข้ึนช่ือดา้นอิทธิฤทธ์ิในการดูแลรักษาโรคภยั
ไขเ้จ็บ จึงไดรั้บการนบัถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย   

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร  เมนู ข้ำวหมูแดง                                  

  จากนั้นพาท่านเยีย่มชม โรงงำนจวิเวอร์ร่ี ข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไซน์ท่ีไดรั้บรางวลั ใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮ
วงจุย้ ถ่ายรูป  GROUP PHOTO  ท่ีฮ่องกงจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายใหก้บัลูกทวัร์ ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่
กบัความพอใจของลูกคา้   อิสระ ดวิตีฟ้รี และ ช้อปป้ิงถนนนำธำน ตามอธัยาศยั ท่ี OceanTerminal &HarbourCity กบั
สินคา้แรนดเ์นมช่ือดงัต่างๆระดบัโลกเช่น Gucci Burberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,Louis Vuitton  เป็นตน้ 

   *** (อำหำรเยน็อสิระตำมอธัยำศัย  เพือ่ให้ท่ำนเตม็อิม่กบักำรช้อปป้ิง) *** 
 น าท่าน เดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำต ิเช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง) 
23.55 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินฮ่องกง แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่ HX 761 
01.55 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตสุิวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพ  
*** หมำยเหตบุำงพเีรียด เทีย่วบนิขำกลบั HKG-BKK  จะเป็น  HX 769  เวลำ 00.35-02.55  เวลำต่ำงกนัประมำณ  40 นำท ี*** 
 
                  ******************************************************* 

ข้อควรควรทรำบ :  
 กำรลงร้ำนสินค้ำพืน้เมือง หรือร้ำนช้อปต่ำงๆ ท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์มีผลต่อรำคำทัวร์ท่ีเสนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่ำน 

ทรำบว่ำ จ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั ไม่มีกำรบังคับใดๆ ท้ังส้ิน  

 ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกต๋ัว  

เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 ในนำมของร้ำนรัฐบำล คือ ร้ำนหยก,ร้ำนสมุมไพรจีน,ร้ำนผลติภัณฑ์จำกไผ่, โรงงำนจิววเอร์ร่ี จ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย  

เพรำะมีผลกบัรำคำทัวร์  จึงรบกวนเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทุกท่ำนทรำบว่ำ  ร้ำนรัฐบำลทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวน ทุกท่ำนแวะชม 

ซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั ไม่มีกำรบังคับใดๆ ท้ังส้ิน 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

 ท่ีฮ่องกงและเซินเจิน้จะมีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแล้วมำจ ำหน่ำยให้กบัลูกทัวร์ ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำ 

เป็นหลกัไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัรำค่ำบริกำร  

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ18ปี 
มีเตียงและไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 

13-15  เมษำยน 2017 16,999 18,999 3,500 

   13-15  พฤษภำคม  2017 13,999 15,999 3,500 

09-12  มถุินำยน 2017 13,999 15,999 3,500 

08-10  กรกฎำคม 2017  14,999 16,999 3,500 

12-14  สิงหำคม 2017  14,999 16,999 3,500 

หมำยเหตุ:  โปรแกรมนีจ้ะเร่ิมต้นออกเดนิทำงที ่15  คนขึน้ไปโดยมหัีวหน้ำทวัร์  

 

อตัรำนีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศจีน แบบหมู่คณะ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั ชบัป์ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่ำทปิพนักงำนขับรถ ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ำทวัร์  = 180  HKD./ทั้งทริป/ต่อท่ำน 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 

15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยดุงาน,ภยัธรรมชาติ,การก่อวนิาศภยั,การก่อจลาจล,อุบติัเหตุฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือ
การหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั 
วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดั
จ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีาในกรณีท่ียืน่วซ่ีาแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
กำรส ำรองทีน่ั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยนักำรส ำรองทีน่ั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวยีดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม เพื่อ

ด าเนินการยืน่ขอวซ่ีา (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวซ่ีา) 

 

กำรยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund ตาม
ระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวซ่ีาไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดคา่ใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวซ่ีา และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่
อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด 
ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตาม
เง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  



 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการบิน

เรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคาขาย 

หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็น
จริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple 

Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียงเสริมให ้ (Extra Bed) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่าน
จ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย ในกรณีท่ีมีการจดั ประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองาน
เทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกั
เมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 

 
กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้ าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 
 
 
 
 


