
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 ไฮไลท์ 

 เดินทางโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ บริการครบครัน พร้อมการบริการทีม่ีคุณภาพ   

 บินเชา้ -กลบัดึก บริการเสิร์ฟอาหารบนเคร่ือง 
 ช้อปป้ิง ซะใจ และ อย่างจุใจ ทั้งฮ่องกง เซินเจิน้  เป็นเมืองทีเ่จริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน ทีคุ่ณไม่ควรพลาด 
  พลาดไมได้! 3D WATER SHOW “โชว์ม่านนํา้”เทคนิคสุดอลงัการกว่า 600 ชนิด ทีใ่หญ่และทนัสมัยทีสุ่ดในโลก 

 ช้อปป้ิงสุดมันส์ ตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเซินเจิน้ ณ ตลาดหลอหวู่ เซ็นเตอร์ 

 ชมววิเกาะฮ่องกงจุดทีส่วยที่และสูงทีสุ่ดของเขาวคิตอเรียพคี เป็นย่านทีห่รูหราทีสุ่ด ของเกาะฮ่องกง  

 ไหว้พระจัดเต็ม เจ้าแม่กวนอิม นมัสการส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ประจําเกาะฮ่องกง วดัแชกุงหมิว   เพ่ือเสริมสิริมงคลแก่ชีวติ 

 ลิม้รส! อาหาร ทีข่ึน้ช่ือ เป่าฮ้ือ +ไวน์แดง  ข้าวหมูแดง สูตรต้นตําหรับ 

 พกัเซินเจิน้  2 คืน  พกัสบายๆไม่ต้องเปลีย่นทีพ่กั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเร่ิมต้น 

บาท/ท่าน 
  14,900.- กาํหนดเดนิทาง : 27 – 30 กรกฎาคม 2561 

     WONDERFUL HONGKONG  
Super save ฮ่องกง-เซินเจิน้-โชว์นํา้พ ุ3 มิต ิ

4 วนั 2 คืน 

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


 
 
 
 

 
 
 
 
  

วนัแรก        กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิน้ (โดยรถไฟ)  - ช้อปป้ิงตลาดหลอวู่   

08.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  เค้าเตอร์ สายการบิน  HONGKONG  
AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวกด้านเอกสาร 

11.25 น.  นาํท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่ HX722 

15.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรเรียบร้อยใหค้ณะท่านออก Exit B นาํท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทศัน์
อนัสวยงาม  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น (โดยรถไฟ) เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีมีชายแดน
ติดกบัฮ่องกง เป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดั กวา่งตง ประเทศจีน เดินทางถึง เมืองเซินเจิ้น เมืองท่ีมีชายแดน
ติดกบัฮ่องกงมีพื้นท่ี2,020 ตารางกิโลเมตร เดิมเป็นหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ ท่ีรู้จกักนัในนาม"เปาอนั 
Bao'an County ต่อมาเม่ือปี ค.ศ.1980 ไดรั้บการส่ง เสริมให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทาํให้เมืองน้ี
เจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว มีการสร้างตึกรามบา้นช่อง ศูนยก์ารคา้ และตึกสูงข้ึน มามากมาย และมี
การจดัตั้งตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีมีบริษทัจดทะเบียมากกวา่ 540 บริษทั นาํท่าน อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูก
แหล่งใหญ่ของเซินเจ้ิน หลอวู่ ซิตี้  “Lowu City” คนไทยรู้จกัในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินคา้
มากมายหลายหมวดหมู่ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากสาํหรับคนท่ีท่านรักและตวัท่านเองไม่วา่จะเป็น
เส้ือผา้,กระเป๋า,นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีใหไ้ดเ้ลือกสรร   

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ที่พัก FX HOTEL , GUANGSHEN INTERNATIONAL HOTEL (SHENZHEN) หรือ
เทยีบเท่า  

 

วนัทีส่อง            เซินเจิ้น – วัดกวนอู  -  CHINESE MINERAL MUSEUM -  ศูนย์สมุนไพรจีน – ศูนย์สมุนไพรจีน – 
ร้านผลติภัณฑ์ยางพารา – ตลาดตงเหมิน - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม 

          ยามเชา้ให้ท่านสัมผสับรรยากาศสองขา้งทาง ตึก อาคาร บา้นช่องของ เมืองเซินเจิ้น เป็นเมืองชายแดน
ติดกบัฮ่องกงมีพื้นท่ี2,020ตารางกิโลเมตร เดิมเป็นหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ ท่ีรู้จกักนัในนาม"เปาอนั
Bao'an County ต่อมาเม่ือปี ค.ศ.1980 ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทาํให้เมืองน้ี
เจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว มีการสร้างตึกรามบา้นช่อง ศูนยก์ารคา้ และตึกสูงข้ึนมามากมาย และมีการ
จดัตั้งตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ีมีบริษทัจดทะเบียมากกวา่540บริษทั  อธัยาศยั  จากนั้นนาํท่านสู่ วัดกวนอู วดั
ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวเซินเจ้ินนิยมขอพรในเร่ืองหน้าท่ีการงาน สักการะขอพระเทพเจ้ากวนอู เป็นเทพ
สัญลกัษณ์แห่งความซ่ือสัตย ์ความจงรักภกัดี และความกลา้หาญ  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 

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


 
 
 
 

 
 
 
 
  

บ่าย  นาํท่านทุกท่านเดินทางสู่ CHINESE MINERAL MUSEUM ศูนย์รวมสินคา้ท่ีระลึกประเภท
หตัถกรรม เคร่ืองประดบั หยก เคร่ืองสําอางคส์มุนไพรจีน ฯลฯ อิสระให้ทุกท่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือ
สินคา้สัตวน์าํโชคเผ่เยา้ ซ่ึงเช่ือว่าเรียกเงินเรียกทองเขา้บา้น ครีมไข่มุก และสินคา้หัตถกรรมอ่ืนๆ อีก
มากมายใหท้่านไดเ้ลือกนาํท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีน แหล่งคน้ควา้ยาแผนโบราณ  ท่ีเราเรียกวา่ บวัหิมะ 
ยาประจาํบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ผ่อนคลายดว้ยการนวดฝ่าเทา้พร้อมฟังการบรยาย
สรรพคุณของสมุนไพร  จากนั้นนาํทุกท่านแวะ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ี
ทนัสมยัของประเทศจีนได้นาํผลิตภณัฑ์ยางพารามาทาํเป็นเคร่ืองนอนของใช้ในบา้นได้อย่างลงตวั
จากนั้ นนําท่านช้อปป้ิงสินค้าของคนพื้นถ่ินกันท่ีตลาดตงเหมิน ศูนย์รวมแห่งการช้อปป้ิงสินค้า
ภายในประเทศ ท่ีน่ีนบัว่าเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาชอ้ปป้ิงเป็นอนัดบัสองรองจากห้าง Lowu  
เพราะนอกจากท่ีน่ีจะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแลว้ยงัเป็นแหล่งรวมเร่ืองอาหารการกินอีกดว้ย 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ.. ซีฟู๊ดเป๋าฮ้ือ +ไวน์แดง 
นาํท่าน ชมโชว์ MANGROVE GROOVE  เป็นโชว์นํ้าแบบ 3 D ท่ีใชทุ้นสร้างกวา่ 200 ลา้นหยวน  
จดัแสดงท่ี OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซ่ึงเป็นโรงละครทางขนาดใหญ่ โชวท่ี์เก่ียวกบัเด็ก
ผูก้ลา้กบัลิงวิเศษท่ีออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงท่ีมีช่ือว่าปีกแห่งความรักการแสดงท่ีจะการใช้แสง
เลอร์เซอร์ ไฟเคร่ืองเปล่งแสง ม่านนํ้า เป็นตน้ 
 นําท่านเข้าสู่ที่พัก FX HOTEL , GUANGSHEN INTERNATIONAL HOTEL (SHENZHEN) หรือ
เทยีบเท่า  
 

วนัทีส่าม             กลบัฮ่องกง  (โดยรถไฟ) – วคิตอเรียพคี – รีพลสัเบย์ – วดัแชกงุหมวิ – โรงงานจวิเวอร์ร่ี – ดิวตีฟ้รี – ฮ่องกง - 
กรุงเทพฯ                                

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางกลบั ฮ่องกง โดยรถไฟฟ้า ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ ท่านเท่ียวเกาะ
ฮ่องกงข้ึนสู่ วคิตอเรียพคี หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวท่ีคุณจะตอ้งท่ึงกบัความสวยงาม อ่าว
วิคตอเรียท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าท่ีพุ่งทะยานข้ึนสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอนัแสนสวยงาม  
เชิญถ่ายรูปตามอธัยาศยั นาํท่านสู่หาดทรายรีพลสัเบย ์REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทร์เส้ียวแห่งน้ีสวย
ท่ีสุดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปป้ันของเจา้แม่กวนอิม และเจา้แม่
ทินโห่วซ่ึงทาํหน้าท่ีปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด 
นมสัการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัว่า
ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพ่ิมข้ึน 3 ปี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ** ห่านย่าง 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

นาํท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือ “วัดแชกุงหมิว”  เป็นวดัท่ีข้ึนช่ืออย่างมาก ท่ีเกาะฮ่องกงวดัแห่งน้ีเรา
รู้จกักนัดีในนามวดักงัหนัวดัน้ีมีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและนาํแต่
ส่ิงดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึน ปีใหม่ของจีน หรือวนัตรุษจีนนัน่เอง ซ่ึงชาว
ฮ่องกงและไทยจะไปสักการะ ผู้ทีเ่กดิปีชง จะแคล้วคลาดในเร่ืองที่ไม่ดีทุกเร่ือง เม่ือถึงบริเวณวดัจะเห็น
ถึงความร่มเยน็ของวดัได ้อยา่งดีทีเดียว เขา้ขา้งในวดั จะมีเจา้หนา้ท่ีวดัขายธูป  
จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไซน์ท่ีไดรั้บรางวลั ใช้ในการ
เสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ จากนั้นอิสระชิอปป้ิง ดิวตี้ฟรี ตามอธัยาศยัท่ี OceanTerminal&HarbourCity กบั
สินคา้แบรนด์เนมช่ือดังต่างๆระดับโลกเช่น Gucci Burberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,Louis 
Vuitton  เป็นตน้ 

  *** (อาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย  เพ่ือให้ท่านเต็มอิม่กบัการช้อปป้ิง) *** 
 สมควรแก่เวลานาํท่าน เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง) 
 

วนัทีส่ี่                   สนามบินฮ่องกง  - -กรุงเทพฯ           

00.35 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่ HX769 
02.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

******************************************************* 
 

ข้อควรควรทราบ :  
 การลงร้านสินค้าพ้ืนเมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์มีผลต่อราคาทัวร์ท่ีเสนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่าน 

ทราบว่า จําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน  

 สําหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายก่อนทําการออกต๋ัว  

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านยางพารา,ร้านสมุมไพรจีน,โรงงานจิววเอร์ร่ี จําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย  

เพราะมีผลกบัราคาทัวร์  จึงรบกวนเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวน ทุกท่านแวะชม 

ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

อตัราค่าบริการ/ท่าน  
- ออกเดนิทาง 20 ท่าน  มหัีวหน้าทวัร์และไกด์ท้องถิ่นชํานาญเส้นทางคอยดูแล 

กาํหนดการดินทาง 

 เด็ก อายุ 2-12 ปี 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3    

ท่าน 

เด็กพกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

เด็กพกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มี

เตียง 

เด็กพกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 

27 – 30 กรกฎาคม 2561 14,900 16,900 16,900 16,900 4,500 
 
หมายเหตุ :  
ราคานีเ้ป็นเพยีงการนําเสนอราคาเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ทางบริษัทยงัไม่ได้ทําการจองใดๆทั้งส้ิน อตัราค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษี 
      นํา้มนัอาจจะมกีารปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม*** 
 
อตัรานีร้วม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามนัตามรายการทวัร์ 
ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 นํ้าด่ืมบริการท่านละ 1 ขวด / วนั  
ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ิน คอยดูแลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจาํนวน 1 ท่าน 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน แบบหมู่คณะ 
ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม  
ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองสาํหรับคนต่างดา้ว 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด  
ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์  180 HKD /ท่าน ตลอดทริป 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

เง่ือนไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ท่ีตกลงกนัไว ้
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะคาํนึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียืน่วีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 

การสํารองที่นั่งและชําระเงนิ 
 ยืนยนัการสํารองทีน่ั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง 

 ชาํระเงินมดัจาํภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจาํถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 
o ฮ่องกง  ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ชาํระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 
 หลงัจากสาํรองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม เพื่อ

ดาํเนินการยืน่ขอวซ่ีา (สาํหรับประเทศท่ีตอ้งทาํวซ่ีา) 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั  คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถทาํ Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund ตาม

ระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวซ่ีาไดท้นัตาม

กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดคา่ใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวซ่ีา และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่
อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็
ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตาม
เง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกาํหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจทาํใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  ถา้ไม่มีเตียงเสริมใหท่้านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ชาํระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 นํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น 

Economy Class) หากสมัภาระมีนํ้ าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ 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 นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 

 


