
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
     
 

 
 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า B L D 

1 
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - วคิตอเรียพีค - รีพลสัเบย ์-  
เซินเจ้ิน (โดยรถไฟ)       

  

FX HOTEL (shenzhen)  
http://www.fxhotels.com/ 

2 
เซินเจ้ิน – ร้านหยก -  ศูนยส์มุนไพรจีน – โรงงานผลิต
ผา้ไหม – ตลาดหลอวู ่- ชมโชวม่์านน ้ า 3 มิติ      

 

3 
เซินเจ้ิน - วดัแชกงุหมิว – วดัหวงัตา้เซียน –โรงงาน 
จิวเวอร่ี – ดิวต้ีฟรี - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ         
  

 

  

ก าหนดเดนิทาง : 31 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561  

 2560 

     WONDERFUL HONGKONG  
       ฮ่องกง เซินเจิน้ ไหว้พระ ช้อปป้ิง  

3 วนั 2 คืน 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

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

เช้า  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ   ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M 
สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก
ด้านเอกสาร 

08.25 น.  น าท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ เทีย่วบินที่  CX700 

12.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรเรียบร้อยใหค้ณะท่านออก Exit B น าท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหม่า ชมววิทิวทศัน์
อนัสวยงาม  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชม วคิตอเรียพคี (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กบัววิทิวทศัน์

ของตึกสูงต่างๆซ่ึงไดส้ร้างตามหลกัฮวงจุย๊บนเกาะฮ่องกง  และน าท่านเดินทางสู่ หาดรีพลสัเบย์ 
นมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอมิและเทพเจ้าแห่งโชคลาภข้ามสะพานต่ออายุท่ีชายหาดรีพลัส์เบย ์  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิน้ (โดยรถไฟ) เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีมีชายแดนติดกบัฮ่องกง 
เป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดั กวา่งตง ประเทศจีน เดินทางถึง เมืองเซินเจิน้ เมืองท่ีมีชายแดนติดกบัฮ่องกง
มีพื้นท่ี2,020 ตารางกิโลเมตร เดิมเป็นหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ ท่ีรู้จกักนัในนาม"เปาอนั Bao'an 
County ต่อมาเม่ือปี ค.ศ.1980 ไดรั้บการส่ง เสริมใหเ้ป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าใหเ้มืองน้ีเจริญเติบโตข้ึน
อยา่งรวดเร็ว มีการสร้างตึกรามบา้นช่อง ศูนยก์ารคา้ และตึกสูงข้ึน มามากมาย และมีการจดัตั้งตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ีมีบริษทัจดทะเบียมากกวา่ 540 บริษทั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั FX HOTEL (SHENZHEN) หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่อง             เซินเจิน้ – ร้านหยก -  ศูนย์สมุนไพรจีน – โรงงานผลติผ้าไหม – ช้อปป้ิงตลาดหลอวู่ - ชมโชว์ม่านน า้  
3 มิติ                     ( B/L/D ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม 

          ยามเชา้ใหท้่านสัมผสับรรยากาศสองขา้งทาง ตึก อาคาร บา้นช่องของ เมืองเซินเจิน้ เป็นเมืองชายแดน
ติดกบัฮ่องกงมีพื้นท่ี2,020ตารางกิโลเมตร เดิมเป็นหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ ท่ีรู้จกักนัในนาม"เปาอนั
Bao'an County ต่อมาเม่ือปี ค.ศ.1980 ไดรั้บการส่งเสริมให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้เมืองน้ี
เจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว มีการสร้างตึกรามบา้นช่อง ศูนยก์ารคา้ และตึกสูงข้ึนมามากมาย และมีการ
จดัตั้งตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ีมีบริษทัจดทะเบียมากกวา่540บริษทั  จากนั้น น าท่าน แวะ ร้านหยก เป็น

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


 
 
 
 

 
 
 
 
  

สินคา้หยกต่างๆใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีน แหล่งคน้ควา้ยาแผน
โบราณ  ท่ีเราเรียกวา่ บวัหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ผอ่นคลายดว้ยการนวด
ฝ่าเทา้พร้อมฟังการบรยายสรรพคุณของสมุนไพร  แวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหม ของจีน ชมวธีิการน า
เส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝดซ่ึงเหมาะกบั
การซ้ือเป็นของฝาก ถ่ายรูป  GROUP PHOTO  ท่ีเซินเจ้ินจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายใหก้บั
ลูกทวัร์ ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารเทีย่ง   ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน หลอวู่ ซิตี ้ “Lowu City” คนไทยรู้จกั 
ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินคา้มากมายหลายหมวดหมู่ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากส าหรับ 
คนท่ีท่านรักและตวัท่านเองไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้,กระเป๋า,นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีใหไ้ดเ้ลือกสรร
มากมาย   

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ.. ซีฟู๊ดเป๋าฮ้ือ +ไวน์แดง  

น าท่าน ชมโชว์ MANGROVE GROOVE  เป็นโชว์น า้แบบ 3 D ท่ีใชทุ้นสร้างกวา่ 200 ลา้นหยวน  
จดัแสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางขนาดใหญ่ โชวท่ี์เก่ียวกบัเด็ก
ผูก้ลา้กบัลิงวเิศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือวา่ปีกแห่งความรักการแสดงท่ีจะการใชแ้สง
เลอร์เซอร์ ไฟเคร่ืองเปล่งแสง ม่านน ้า เป็นตน้ 

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั FX HOTEL (SHENZHEN) หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม             เซินเจิน้ – ฮ่องกง - วดัแชกุงหมิว – วดัหวงัต้าเซียน -โรงงานจิวเวอร่ี – ดิวตีฟ้รี - สนามบินฮ่องกง  
          กรุงเทพฯ                                          ( B / L/- )   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม                    

  น าท่านกลบัสู่ ฮ่องกง (โดยรถไฟ) น าท่านเดินทางสู่ วดัเชอกุง หรือ “วดัแชกุงหมิว”  เป็นวดัท่ีข้ึนช่ือ
อยา่งมาก ท่ีเกาะฮ่องกงวดัแห่งน้ีเรารู้จกักนัดีในนามวดักงัหนัวดัน้ีมีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 
รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆ มาใหช้าวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึน ปีใหม่ของจีน 
หรือวนัตรุษจีนนัน่เอง ซ่ึงชาวฮ่องกงและไทยจะไปสักการะ ผู้ทีเ่กดิปีชง จะแคล้วคลาดในเร่ืองทีไ่ม่ดี
ทุกเร่ือง เม่ือถึงบริเวณวดัจะเห็นถึงความร่มเยน็ของวดัได ้อยา่งดีทีเดียว เขา้ขา้งในวดั จะมีเจา้หนา้ท่ีวดั
ขายธูป น าท่านไหวพ้ระวดัหวงัต้าเซียน วดัแห่งน้ีข้ึนช่ือดา้นอิทธิฤทธ์ิในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จบ็  
จึงไดรั้บการนบัถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย จากนั้นพาท่านเยีย่มชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ข้ึนช่ือของ
ฮ่องกงพบกบังานดีไซน์ท่ีไดรั้บรางวลั ใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ ถ่ายรูป  GROUP PHOTO   
ท่ีฮ่องกงจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายใหก้บัลูกทวัร์ ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจ 
ของลูกคา้ 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

กลางวนั  รับประทานอาหารเทีย่ง  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  อิสระชิอปป้ิง ดิวตีฟ้รี ตามอธัยาศยัท่ี OceanTerminal&HarbourCity กบัสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั

ต่างๆระดบัโลกเช่น Gucci Burberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,Louis Vuitton  เป็นตน้ 
   *** (อาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย  เพ่ือให้ท่านเต็มอิม่กบัการช้อปป้ิง) *** 
 น าท่าน เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง) 
21.35 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ เทีย่วบินที่  CX617 
23.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

******************************************************* 
 
ข้อควรควรทราบ :  
 การลงร้านสินค้าพ้ืนเมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มีผลต่อราคาทัวร์ท่ีเสนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่าน 

ทราบว่า จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน  

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว  

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก,ร้านสมุมไพรจีน,โรงงานจิววเอร์ร่ี จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย  

เพราะมีผลกบัราคาทัวร์  จึงรบกวนเรียนให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน ทุกท่านแวะชม 

ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน  

ก าหนดการดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
เดก็ อายุ 2-11 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มี/ไม่มเีตยีง 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

31 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61 17,500 19,500 3,000 

 
หมายเหตุ :
โปรแกรมนีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน 15 ท่าน เร่ิมออกเดนิทาง โดยไม่มหัีวหน้าทัวร์ หากเดนิทางครบ 20 ท่าน มหัีวหน้าทัวร์ 
      จากเมืองไทยไปดูแล และ มไีกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยรอรับที่ฮ่องกง      
ราคานีเ้ป็นเพยีงการน าเสนอราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ทางบริษัทยงัไม่ได้ท าการจองใดๆทั้งส้ิน อตัราค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษี 
      น า้มันอาจจะมกีารปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม*** 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
อตัรานีร้วม
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 
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน 150 HKD  
 
เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ท่ีตกลงกนัไว ้
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่น่ังและช าระเงนิ 

 ยืนยนัการส ารองทีน่ั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

 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) 

 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 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 ก็
ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตาม
เง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  ถา้ไม่มีเตียงเสริมใหท่้านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 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 ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 

 


