
  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยวสุดคุ้ม กับวฒันธรรมอันแปลกตา ของ 4 เมืองฮิต ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 

ขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ เสรมิสิริมงคลให้กับชีวิตวัดแชกุงหมิว  
ช้อปป้ิงสุดละลานตากบัแบรนด์เนมชื่อดังตลอดสายของถนนนาธาน 

ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ ม่านน้้า 3 มติิ MANGROVE SHOW สนุกกับการต่อราคาที่หล่อหวู่ซิตี้  
สัมผัสบรรยากาศสุดหรูราวกับอยู่ลาสเวกัส THE VENETIAN RESORT  

เที่ยวเซนาโด้สแควร์ เสน่ห์แห่งการผสมผสานของวัฒนธรรม โปรตุเกส-มาเก๊า  
เดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ย แปซิฟิค 

 



  

 

 
23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการ 
 บินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสาร 

 
02.05 น. น้าท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี CX706 
05.50น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (CHEAK LAP KOK) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อย ให้คณะท่านออก EXIT B น้าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่าชมวิวทิวทัศน์อัน
สวยงาม   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตราคาร 
                  เดินทางสู่ เกาะมาเก๊า (โดยเรือเฟอร่ี) เพื่อสักการะ วัดอาม่า  (A-MA TEMPLE) บริเวณนี้คือจุดแรกที่เจ้าแม่

อาม่าย่างเท้าขึ้นสู่แผ่นดินมาเก๊า  น าท่านชมรูปปั้น เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง (KUN IAM STATUE) องค์รูปปั้น
เป็นสีทองมีพระลักษณ์ละม้ายคล้ายชาวตะวันตก ประดิษฐานบนดอกบัว ภายในฐานรูปปั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์
ซึ่งแสดงถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง บริเวณนี้เป็นสถานที่ซึ่งชาวมาเก๊า นิยมมา
พักผ่อนมากที่สุดในแห่งหนึ่ง ถนนที่อยู่ใกล้กับองค์รูปปั้นนี้ เรียกว่า ถนน ดร .ซุนยัดเซ็น ในยามค่ าคืนจะมี
ร้านอาหาร ผับ บาร์ จะเปิดให้บริการ จากนั้นชม โบสถ์เซนต์พอล ทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์
ประจ าเมืองมาเก๊าโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออก 
และน าท่านเดินทางสู่ เซนาโด้สแควร์ สถานที่ช้อปปิ้งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊าภายในบริเวณตกแต่งด้วยตึก
อาคาร อายุกว่า 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกส  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
น าท่านเข้าชม THE VENETIANRESORT โรงแรมระดับ 6 ดาว สุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส
ให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจ าลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจ าลองเสมือนจริง
ภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่าน
ได้สัมผัสกับภัตตาคาร เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 300 ร้านเช่น BOSSINI, 
GIORDANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA ( ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ราคา
ท่านละ 120 เหรียญ ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซน   
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองจูไห่ (โดยรถโค้ช) ข้ามพรหมแดนไปเขตปกครองพิเศษที่เป็น 1 ใน 5 เมืองเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของประเทศจีน เรียกว่า "เมืองจูไห่"  เป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ าไข่มุก ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าไข่มุก
แห่งทะเลจีนใต้ แผ่นดินในเขตมณฑลกวางตุ้ง  
 

 
 
 

วันแรก: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

วันที่สอง: ฮ่องกง  -มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์พอล – เซนาโด้สแควร์ – ร้านเค้ก – THE VENETIAN 
RESORT 



  

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษห่านย่าง อาหารข้ึนชื่อ รสชาติระดับมิชลิน 
 น้าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก ณ  LANDMARK HOTEL ( ZHUHAI CITY  ) หรือเทียบเท่า  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่ ถนนคู่รัก เรียบชายฝั่งทะเล ( THE LOVER ROAD ) ถนนคู่รักเป็นสถานที่ บนสายถนนสวยงามสาย
โรแมนติก ที่เรียบชายหาดทอดขนาดอ่าวรูปจันทร์เสี้ยวแสนสวยนี้ เป็นเส้นทางเดินเรียบชายฝั่งทะเลจีนใต้  ซึ่ง
รัฐบาลเมืองจูไห่ ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้สวยงาม เหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนคู่รัก ก็
เน่ืองมาจาก ภายในบริเวณริมชายหาด ได้มีการน าเก้าอ้ีหรือม้านั่ง ซึ่งท ามาส าหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่า
ถนนคู่รักปัจจุบันเป็นที่นิยมของคู่รักในเมือง จากเก้าอ้ีมาเป็นวลี ใช้เรียกชื่อ ถนนคู่รัก  จะมองเห็นรูปปั้นเจ้าแม่ 
บริเวณอ่าวเซียงลู่ (XIANGLU BAY)บริเวณอ่าว“เซียงลู่”มี “หวีหนี”เรียกรูปปั้นอีกชื่อว่า “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” 
(FISHER GIRL STATUE) เป็นรูปปั่นแกะสลัก สูง 8.7 เมตร  สร้างจากหินแกรนิตทราย ในมือถือไข่มุก ไม่
ว่าใครไป ใครมาเมืองนี้ ก็ต้องมาเยี่ยมเธอ จากนั้นแวะ ร้านหยก เป็นสินค้าหยกต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อเป็น
ของฝาก ชม ศูนย์สมุนไพรจีน แหล่งค้นคว้ายาแผนโบราณ ที่เราเรียกว่า บัวหิมะ ยาประจ าบ้านที่มีชื่อเสียงและ
มีสรรพคุณมากมาย ผ่อนคลายด้วยการนวดฝ่าเท้าพร้อมฟังการบรยายสรรพคุณของสมุนไพรและเข้าชม 
โรงงานผลิต ผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เคร่ืองจักร และแรงงานคน ชม
การดึงใยไหมรังแฝด ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝาก   

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง  ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น (โดยรถโค้ช) น าท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น หลอวู่ 

ซิตี้ “LOWU CITY” คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือก
ซื้อเป็นของฝากส าหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเองไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า,กระเป๋า,นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มี
ให้ได้เลือกสรรมากมาย  

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ.. อาหารทะเลสดๆ ยกมหาสมทุร มาเลย ทีเดียว อาทิ เป๋าฮื้อ +

ไวน์แดง  
 จากนั้น ชมโชว์  MANGROVE GROOVE  เป็นโชว์น้ าแบบ 3 D ที่ใช้ทุนสร้างกว า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ 

OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางขนาดใหญ่ าเคร่ืองบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า  ปีก
แห่งความรัก การแสดงที่จะการใช๎อุปกรณ์ แสงเลอร์เซอร์ ไฟเคร่ืองเปล่ง แสง สี ม่านน้ า ระเบิดน้ าเป็นต้น 

 น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ  JUNTING HOTEL  ( SHENZEN CITY ) หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม: จูไห่ - ถนนคู่รัก - ฟิชเชอร์เกิร์ล -ร้านหยก-ศูนย์สมุนไพรจีน – ผ้าไหม - เซินเจิ้น - ตลาดหลอวู่ - 
 OCT BAY WATER  SHOW THEATRE ชมโชว์ม่านน้้า      



  

 

 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก 
                           จากนั้นเดินทางสู่ ฮ่องกง (โดยรถไฟ ) เพื่อไหว้พระ ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการ

ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย น าท่านสู่ วัดเชอกุง หรือ“วัดแชกุง
หมิว” ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของการแก้ชงตามความเชื่อที่ว่าการหมุนกังหันจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผัน
จากร้ายกลายเป็นดี  จากนั้นเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลและใช้
ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ย 

 
 เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ข้าวหมูแดง (เหรียญทอง)  

น าท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภข้ามสะพานต่ออายุที่  ชายหาดรีพัลส์เบย์ 
จากนั้น อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ OCEAN TERMINAL และ HARBOUR 
CITY กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น   GUCCI BURBERRY, CARTIER 
,CHANEL ,COACH, DIOR , FENDI , LOUIS VUITTON  เป็นต้น  *** (อาหารเย็น อิส ระต าม อัธยาศัย  
เพื่อให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง) *** 

 
22.00 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี CX709 
23.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจมิรู้ลืม 

*********หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม************ 
 
 
 
 
 

วันที่สี่: เซินเจิ้น - ฮ่องกง ( โดยรถไฟ ) -วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกุงหมิว -โรงงานจิวเวอรี่-รีพลัสเบย์ –ช้อป
ปิ้งถนนนาธาน สนามบินฮ่องกง -กรุงเทพฯ   



  

 

ข้อควรควรทราบ :  
 การลงร้านสินค้าพื้นเมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มีผลต่อราคาทัวร์ท่ีเสนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่าน

ทราบว่า จ้าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ 

ท้ังสิ้น  

 ส้าหรับท่านท่ีต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท้าการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

อัตราค่าบริการ    ออกเดินทางทุก 20 ท่าน 

ก้าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พัก 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ป ี
พักเดี่ยว 
เพิ่มท่าน

ละ 
พักกับ 1 
ผู้ใหญ่ 

พักกับ 2 
ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พักกับ 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตียง 
22-25 มกราคม 

29มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2559 
13,900 13,900 13,900 12,900 5500 

19-22,26-29 กุมภาพันธ์ 2559 13900 13,900 13,900 12,900 5,500 
4-7,11-14,18-21,25-27 มีนาคม  

2559 
13,900 13,900 13,900 12,900 5500 

4-7,8-11 เมษายน  2559 13,900 13,900 13,900 12,900 5500 
สงกรานต์  

14-17 เมษายน 2559 
19,900 19,900 19,900 18,900 5,500 

13-16,18-21,27-30 พฤษภาคม 
2559 

13,900 13,900 13,900 12,900 5500 

 

อัตรานี้รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน) 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋ว

ล่วงหน้า) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 



  

 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบหมู่คณะ 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์) 
 

อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองส าหรับคนต่างด้าว 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์  =  180   HKD./ท้ังทริป 
 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง 
 กรุณามัดจ้า 5,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน) 
ชื่อบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จ้ากัด 
เลขท่ีบัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

 ส าหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันท าการ หากไม่ได้รับเงินครบ

ทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุ

การใช้งานเหลือไม่ต่้ากว่า 6 เดือน 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทาง 15 วัน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจาก

การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระมาแล้ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจ าห้องพัก ฯลฯ 



  

 

การยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน  คืนเงินมัดจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง  หักเงินค่าทัวร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถท า REFUND ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงิน

ค่า REFUND ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า

ได้ทันตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้อง
ไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกัน
ทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น  

 
ตั๋วเครื่องบิน 
 ตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องช าระค่าใช้จ่ายที่

สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง
ได้  

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่
ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 

 
โรงแรมและห้องพัก 
 ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (TWIN / DOUBLE ROOM) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบ

ของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอ่ืนๆ อาจท าให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่
ต้องการ  

 โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือมีจ านวนจ ากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ 

และเพิ่มเตียงเสริมให้ (EXTRA BED) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเด่ียว และต้องช าระค่า
ห้องพักเด่ียวเพิ่มด้วย 
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
จากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของ
โปรแกรม 

 



  

 

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

(ส าหรับผู้โดยสารชั้น ECONOMY CLASS) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ าหนัก
เพิ่มได้ 

 กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง 
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 


