
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 
 
       

 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิน้ (โดยรถไฟ)  - ช้อปป้ิงตลาดหลอวู่    ✓ 
SHANSHUI TRENDS 

HOTEL , GUANGSHEN 
INTERNATIONAL 

HOTEL (SHENZHEN) 
หรือเทยีบเท่า 

2 
เซินเจิน้ – วัดกวนอู – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์  – โรงงานผลิตหยก –  ศูนย์
สมุนไพรจีน  – ร้ านผลิตภัณ ฑ์ ยางพารา – ตลาดตงเหมิน  – ชมโชว์  
MANGROVE GROOVE   

✓ ✓ ✓ 

3 
กลับฮ่องกง  (โดยรถไฟ) – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงห
มวิ – โรงงานจวิเวอร์ร่ี – ดวิตีฟ้รี – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ                                 

✓ ✓  - 

ก าหนดเดนิทาง : 13 - 16  ตุลาคม 2561 
ออกเดนิทางตั้งแต่ 10-15 ท่านโดยไม่มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นคอยบริการ 

 

     WONDERFUL HONGKONG  
Super save ฮ่องกง เซินเจิน้ โชว์น า้พ ุ3 มิต ิ

4 วนั 2 คนื 

ราคาเร่ิมต้น 
 

บาท/ท่าน 
  11,900.- 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

วนัแรก        กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิน้ (โดยรถไฟ)  - ช้อปป้ิงตลาดหลอวู่   

05.30 น.  คณะพร้อมกัน  ณ  ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ   เค้าเตอร์  สายการบิน  HONGKONG  
AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร 

08.25 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฮ่องกง สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่ HX768 

12.10 น.  เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง
และศุลกำกรเรียบร้อยใหค้ณะท่ำนออก Exit B น ำท่ำนเดินทำงผำ่นสะพำนแขวนชิงหม่ำ ชมววิทิวทศัน์
อนัสวยงำม  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซินเจิ้น (โดยรถไฟ) เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีมีชำยแดน
ติดกบัฮ่องกง เป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดั กวำ่งตง ประเทศจีน เดินทำงถึง เมืองเซินเจิน้ เมืองท่ีมีชำยแดน
ติดกบัฮ่องกงมีพื้นท่ี2,020 ตำรำงกิโลเมตร เดิมเป็นหมู่บำ้นชำวประมงเล็ก ๆ ท่ีรู้จกักนัในนำม"เปำอนั 
Bao'an County ต่อมำเม่ือปี ค.ศ.1980 ได้รับกำรส่ง เสริมให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท ำให้เมืองน้ี
เจริญเติบโตข้ึนอย่ำงรวดเร็ว มีกำรสร้ำงตึกรำมบำ้นช่อง ศูนยก์ำรคำ้ และตึกสูงข้ึน มำมำกมำย และมี
กำรจดัตั้งตลำดหลกัทรัพย ์ท่ีมีบริษทัจดทะเบียมำกกวำ่ 540 บริษทั น ำท่ำน อิสระชอ้ปป้ิงสินคำ้รำคำถูก
แหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน หลอวู่  ซิตี้  “Lowu City” คนไทยรู้จกัในนำมมำบุญครองเมืองไทย มีสินคำ้
มำกมำยหลำยหมวดหมู่ให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝำกส ำหรับคนท่ีท่ำนรักและตวัท่ำนเองไม่วำ่จะเป็น
เส้ือผำ้,กระเป๋ำ,นำฬิกำ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีใหไ้ดเ้ลือกสรร   

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก FX HOTEL , GUANGSHEN INTERNATIONAL HOTEL (SHENZHEN) หรือ
เทยีบเท่า  

 

วนัทีส่อง            เซินเจิ้น – วดักวนอ ู– สวนดอกไม้ฮอลแลนด์  – โรงงานผลิตหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านผลิตภัณฑ์
ยางพารา – ตลาดตงเหมิน – ชมโชว์  MANGROVE GROOVE     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม 

          ยำมเชำ้ให้ท่ำนสัมผสับรรยำกำศสองขำ้งทำง ตึก อำคำร บำ้นช่องของ เมืองเซินเจิ้น เป็นเมืองชำยแดน
ติดกบัฮ่องกงมีพื้นท่ี2,020ตำรำงกิโลเมตร เดิมเป็นหมู่บำ้นชำวประมงเล็ก ๆ ท่ีรู้จกักนัในนำม"เปำอนั
Bao'an County ต่อมำเม่ือปี ค.ศ.1980 ได้รับกำรส่งเสริมให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท ำให้เมืองน้ี
เจริญเติบโตข้ึนอยำ่งรวดเร็ว มีกำรสร้ำงตึกรำมบำ้นช่อง ศูนยก์ำรคำ้ และตึกสูงข้ึนมำมำกมำย และมีกำร
จดัตั้งตลำดหลกัทรัพย ์ ท่ีมีบริษทัจดทะเบียมำกกวำ่540บริษทั  อธัยำศยั  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ วัดกวนอู วดั
ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชำวเซินเจ้ินนิยมขอพรในเร่ืองหน้ำท่ีกำรงำน สักกำระขอพระเทพเจำ้กวนอู เป็นเทพ
สัญลกัษณ์แห่งควำมซ่ือสัตย ์ควำมจงรักภกัดี และควำมกลำ้หำญ น ำท่ำนชม สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ 
THE FLOWER TOWN IN HOLLAND ออกแบบและก่อสร้ำงเป็นกลุ่มอำคำรถนนคนเดินด้วย

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


 
 
 
 

 
 
 
 
  

สถำปัตยกรรมแบบทรงบำ้นเนเธอร์แลนด์ขนำนแทท่ี้นิยมออกแบบหลงัคำหนำ้จัว่ให้ลวดลำยไม่ซ ้ ำกนั
รำวกบัจะประกวดประชนักนัก็ไม่ปำนเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวแหงใหม่และก ำลงัเป็นท่ีนิยมในขณะน้ีท่ีน้ี
มีร้ำนดอกไม้และมุมภำพสวยๆและร้ำนกำแฟให้ท่ำนได้นั่งจิมกำแฟถ่ำยรูปสวยๆได้ตำมอธัยำศยั 
จำกนั้นเดินทำงสู่ โรงงานผลิตหยก  ของล ้ ำค่ำท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงชำวจีนมีควำมเช่ือวำ่หยกคือ สัญลกัษณ์ของ
ควำมดีงำม สติปัญญำ และควำมยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจ๊ือยงัให้ควำมหมำยของหยกในแง่ของ
สัญญำลกัษณ์แห่งปัญญำ ควำมเห็นอกเห็นใจ ควำมพอประมำณ และควำมกล้ำหำญ ซ่ึงหำกใครได้
ครอบครองหยกจะพบควำมสุขควำมเจริญรุ่งเรือง ควำมร ่ ำรวย ควำมมีโชค   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  ให้ท่ำนได้เลือกน ำท่ำนชม ศูนย์สมุนไพรจีน แหล่งค้นควำ้ยำแผนโบรำณ  ท่ีเรำเรียกว่ำ บวัหิมะ ยำ

ประจ ำบ้ำนท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมำกมำย ผ่อนคลำยด้วยกำรนวดฝ่ำเท้ำพร้อมฟังกำรบรยำย
สรรพคุณของสมุนไพร   

  จำกนั้นน ำทุกท่ำนแวะ ร้านผลติภัณฑ์ยางพารา ดว้ยเทคโนโลยกีำรผลิตท่ีทนัสมยัของประเทศจีนไดน้ ำ
ผลิตภณัฑ์ยำงพำรำมำท ำเป็นเคร่ืองนอนของใชใ้นบำ้นไดอ้ยำ่งลงตวัจำกนั้นน ำท่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ของ
คนพื้นถ่ินกนัท่ี ตลาดตงเหมิน ศูนยร์วมแห่งกำรชอ้ปป้ิงสินคำ้ภำยในประเทศ ท่ีน่ีนบัว่ำเป็นสถำนท่ีท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมมำชอ้ปป้ิงเป็นอนัดบัสองรองจำกห้ำง Lowu  เพรำะนอกจำกท่ีน่ีจะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
แลว้ยงัเป็นแหล่งรวมเร่ืองอำหำรกำรกินอีกดว้ย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ.. เป็ดปักกิง่ + ไวน์แดง 
น ำท่ำน ชมโชว์ MANGROVE GROOVE  เป็นโชว์น ้าแบบ 3 D ท่ีใช้ทุนสร้ำงกว่ำ 200 ล้ำนหยวน  
จดัแสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทำงขนำดใหญ่ โชวท่ี์เก่ียวกบัเด็ก
ผูก้ลำ้กบัลิงวิเศษท่ีออกตำมหำเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือว่ำปีกแห่งควำมรักกำรแสดงท่ีจะกำรใช้แสง
เลอร์เซอร์ ไฟเคร่ืองเปล่งแสง ม่ำนน ้ำ เป็นตน้ 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก FX HOTEL , GUANGSHEN INTERNATIONAL HOTEL (SHENZHEN) หรือ
เทยีบเท่า  
 

วนัทีส่าม             กลบัฮ่องกง  (โดยรถไฟ) – จุดชมววิวคิตอเรียพคี – รีพลัสเบย์ – วดัแชกงหมวิ – โรงงานจวิเวอร์ร่ี – ดิวตีฟ้รี – 
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ                                 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น ำท่ำนเดินทำงกลบั ฮ่องกง โดยรถไฟฟ้ำ ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองเรียบร้อยแลว้ ท่ำนเท่ียวเกำะ
ฮ่องกงข้ึนสู่ จุดชมวิววิคตอเรียพีค หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวท่ีคุณจะตอ้งท่ึงกบั
ควำมสวยงำม อ่ำววคิตอเรียท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก และตึกระฟ้ำท่ีพุง่ทะยำนข้ึนสูงตดักบัแนวเขำเขียวขจี
อนัแสนสวยงำม เชิญถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั น ำท่ำนสักกำระ เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพลัสเบย์ พระโพธิสัตว์



 
 
 
 

 
 
 
 
  

แห่งควำมเมตตำท่ีน่ีมีช่ือเสียงในของกำรของบุตร ไหวไ้ฉ่ซ้ิงเอ้ียขอพรโชคลำภตลอดปี และข้ำม
สะพำนต่ออำยซ่ึุงเช่ือกนัวำ่ขำ้มหน่ึงคร้ังจะมีอำยเุพิ่มข้ึน 3 ปี อ่ำวรีพลสัเบย ์สถำนท่ีพกัผอ่นบรรยำกำศ
แบบปิคนิคชำยทะเลและจุดท่ีสนใจอีกดำ้นหน่ึงของอ่ำว น ำท่ำนสู่ วัดแชกงหมิว เป็นวดัท่ีข้ึนช่ืออย่ำง
มำก ท่ีเกำะฮ่องกงวดัแห่งน้ีเรำรู้จกักนัดีในนำมวดักงัหันวดัน้ีมีกงัหันทองแดงท่ีเช่ือกนัว่ำถ้ำหมุน 3 
รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ำยและน ำแต่ส่ิงดีๆ มำให้ชำวฮ่องกงนิยมไปสักกำระท่ีวดัน้ีในวนัข้ึน ปีใหม่ของจีน 
หรือวนัตรุษจีนนัน่เอง ซ่ึงชำวฮ่องกงและไทยจะไปสักกำระผู้ที่เกดิปีชง จะแคล้วคลาดในเร่ืองทีไ่ม่ดีทุก
เร่ือง เม่ือถึงบริเวณวดัจะเห็นถึงควำมร่มเยน็ของวดัได ้อยำ่งดีทีเดียว เขำ้ขำ้งในวดั จะมีเจำ้หนำ้ทีวดัขำย
ธูป 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ** ห่านย่าง 
จำกนั้นพำท่ำนเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังำนดีไซน์ท่ีไดรั้บรำงวลั ใช้ในกำร
เสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ จำกนั้นอิสระชิอปป้ิง ดิวตี้ฟรี ตำมอธัยำศยัท่ี OceanTerminal&HarbourCity กบั
สินค้ำแบรนด์เนมช่ือดงัต่ำงๆระดับโลกเช่น Gucci Burberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,Louis 
Vuitton  เป็นตน้ 

  *** (อาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย เพือ่ให้ท่านเต็มอิม่กบัการช้อปป้ิง) *** 
 สมควรแก่เวลำน ำท่ำน เดินทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนำมบินฮ่องกง) 
00.35 น. เดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่ HX769 
02.35 น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

******************************************************* 
ข้อควรควรทราบ :  
❖ การลงร้านสินค้าพืน้เมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ทีร่ะบุไว้ในรายการทวัร์มีผลต่อราคาทวัร์ทีเ่สนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่าน 

ทราบว่า จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ 

ทั้งส้ิน  

❖ ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการ

ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

❖ ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านยางพารา,ร้านสมุมไพรจีน,โรงงานจิววเอร์ร่ี จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย 

เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงรบกวนเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน 

ทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มี

การบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

อตัราค่าบริการ/ท่าน  
- ออกเดนิทาง 10-15 ท่าน ไม่มหัีวหน้าทวัร์ มีไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแล 

ก าหนดการดินทาง 

 เด็ก อายุ 2-12 ปี 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3    

ท่าน 

เด็กพกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

เด็กพกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มี
เตียง 

เด็กพกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 

13 – 16 ตุลาคม 2561 11,900 14,900 14,900 14,900 3,500 
 
ราคานีร้วม 
➢ ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทำงไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น) เส้นทำงและสำยกำรบินตำมระบุใน

รำยกำร 
➢ ค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน ้ำมนัตำมรำยกำรทวัร์ 
➢ ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
➢ ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร (ไม่สำมำรถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจำกบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนำ้) 
➢ โรงแรมตำมระบุ หรือเทียบเท่ำ (หอ้งละ 2-3 ท่ำน) 
➢ ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดล้ิ้มลองอำหำรพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
➢ ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเขำ้ประเทศจีน แบบหมู่คณะ 
➢ ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สำยกำรบินอนุญำตท่ำนละ 1 ใบ น ้ ำหนกัไม่เกิน 20 กก. 
➢ ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำง คุม้ครองวงเงินท่ำนละ 1 ลำ้นบำท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
❖ ค่ำด ำเนินกำรท ำหนงัสือเดินทำง หรือค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ใบอนุญำตเขำ้-ออกเมืองส ำหรับคนต่ำงดำ้ว 
❖ ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร 
❖ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
❖ ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด 
❖ ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
❖ ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ คอยดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำงจ ำนวน 1 ท่ำน 
❖ ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ และค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน =  90 HKD / ทั้งทริป/ต่อท่ำน 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

เงื่อนไขการเดินทาง 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง กรณีมีผูเ้ดินทำงต ่ำกวำ่ 15 ท่ำนโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำงทรำบ

ล่วงหนำ้ก่อนเดินทำง 15 วนั 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อควำมเหมำะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ สำเหตุอนัเน่ืองมำจำก
กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, ภยัธรรมชำติ, กำรก่อวินำศภยั, กำรก่อจลำจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำง
ผดิ กฎหมำยหรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีช ำระมำแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติ อำทิ สึนำมิ แผน่ดินไหว ภูเขำ
ไฟระเบิด อุทกภยั วำตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจำกกำรควบคุมของบริษทัฯ โดยทำงบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำย
ท่ีเกิดข้ึนตำมจริงเท่ำนั้น เช่น ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ำวซ่ีำในกรณีท่ียืน่วซ่ีำแลว้ และค่ำวำงมดัจ ำหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองทีน่ั่งและช าระเงิน 
➢ ยนืยนัการส ารองทีน่ั่งกบัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

➢ ช ำระเงินมดัจ ำภำยใน 3 วนันบัจำกวนัท่ีจอง เงินมดัจ ำถือเป็นกำรยนืยนักำรจองของท่ำน 

➢ ยโุรป อเมริกำ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่ำนละ 25,000 บำท 

➢ ญ่ีปุ่น เกำหลี ดูไบ ศรีลงักำ อินเดีย อินโดนีเซีย ท่ำนละ 10,000 บำท 

➢ จีน ไตห้วนั เวยีดนำม พม่ำ กมัพชูำ ลำว สิงคโปร์ ท่ำนละ 5,000 บำท 

➢ ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช ำระล่วงหนำ้ 21 วนัก่อนเดินทำง 
➢ หำกท่ำนไม่ช ำระเงินค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือตำมก ำหนดวนัดงักล่ำว ทำงบริษทัฯ ถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดย

ไม่มีเง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 
➢ หลงัจำกส ำรองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำยจะนดัวนั-เวลำ ไปรับหนงัสือเดินทำงและเอกสำรอ่ืนท่ีแจง้

ไวใ้นโปรแกรม เพื่อด ำเนินกำรยืน่ขอวซ่ีำ (ส ำหรับประเทศท่ีตอ้งท ำวซ่ีำ) 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

การยกเลกิ 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 31 วนั ➢ คืนเงินมดัจ ำทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 30 - 15 วนั ➢ หกัเงินค่ำทวัร์ 50% 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 14 - 7 วนั ➢ หกัเงินค่ำทวัร์ 75% 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 6 - วนัเดินทำง ➢ หกัเงินค่ำทวัร์ 100% 
➢ กรณียกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว หำกเป็นตั๋วท่ีสำมำรถท ำ Refund ได้ ผู ้

เดินทำงตอ้งรอเงินค่ำ Refund ตำมระบบและเง่ือนไขของสำยกำรบินเท่ำนั้น (ประมำณ 3 เดือน) 
➢ หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่ำนสำมำรถหำผูเ้ดินทำงมำแทนได้ โดย

สำมำรถยื่นขอวีซ่ำไดท้นัตำมก ำหนดเวลำ ทำงบริษทัฯ ขอคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม คือค่ำวีซ่ำ และค่ำเปล่ียน
ช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่ำนั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญำตให้เปล่ียนช่ือ และไม่อนุญำตให้คืน
บตัรโดยสำร 

➢ หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง อนัเน่ืองมำจำกบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่ำนไม่ไดรั้บกำรพิจำรณำ
วซ่ีำไม่วำ่ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตำมอนัเป็นกำรพิจำรณำจำกสถำนฑูต ซ่ึงกำรยกเลิกเฉพำะบุคคลหรือกำร
ยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นกำรยกเลิกตำมเง่ือนไขของวนัเวลำท่ียกเลิกดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทำงไป-กลับพร้อมกัน หำกต้องกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลับ ท่ำนต้องช ำระ

ค่ำใชจ่้ำยท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บ และกำรจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสำยกำรบินก ำหนด ทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้
ไปแทรกแซงได ้

❖ ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำภำษีน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและค่ำประกนัวินำศภยัทำงอำกำศ คิดตำมอตัรำท่ีทำงสำยกำรบินแจง้ ณ 
วนัท่ีออกรำคำขำย หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนรำคำในภำยหลงั ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเพิ่ม ทำงบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในกำรเรียกเก็บตำมควำมเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
❖ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยูก่บักำรวำงรูปแบบของ

แต่ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทำงในคณะของท่ำนจองห้องประเภทอ่ืนๆ อำจท ำให้ไม่ได้ห้องพกัติดกนัตำมท่ี
ตอ้งกำร 

❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญำตใหมี้ผูเ้ขำ้พกัใน 1 ห้องมำกท่ีสุด คือ 3 คนเท่ำนั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) หรือมีจ ำนวนจ ำกดั บำงโรงแรมอำจจดัเป็นห้องพกัคู่ 

และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)  ถำ้ไม่มีเตียงเสริมให้ท่ำนจ ำเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้งช ำระค่ำ
หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

❖ หำกโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่ำนจ ำเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้อง
เด่ียว และตอ้งช ำระค่ำหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 

❖ ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) หรืองำนเทศกำลต่ำงๆ เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่ำตวั
จำกรำคำต้นทุนท่ีคิดไว ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยไปพกัเมืองใกล้เคียงเพื่อควำม
เหมำะสมของโปรแกรม 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
❖ น ้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระท่ีโหลดลงใต้ท้องเคร่ือง สำยกำรบินอนุญำตท่ำนละ 1 ใบ น ้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

(ส ำหรับผูโ้ดยสำรชั้น Economy Class) หำกสัมภำระมีน ้ ำหนกัเกิน สำยกำรบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำระวำงน ้ ำหนกัเพิ่ม
ได ้

❖ กระเป๋ำสัมภำระท่ีสำยกำรบินอนุญำตให้น ำข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำมกวำ้ง+ยำว+สูง 
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

❖ ในบำงรำยกำรทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดให้ต ่ำกว่ำ
มำตรฐำนได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน ซ่ึงผูเ้ดินทำงตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่ำใชจ่้ำยเอง 

 
 


