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เดนิทางเดอืน :   เมษายน-พฤษภาคม 2 
559 

WONDERFUL CANTON  
กวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 119  

4 DAYS 3 NIGHTS 

 
 
 

ราคาพิเศษ 

บาท/ท่าน 

28,900.- 
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วนัแรก  ท่าอากศยานสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ – กวางเจา – ถนนซ่างเซ่ียจิว่ 

08.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

10.45 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงกวางเจาประเทศจนี โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 668 
14.35 น.  เดินทางถึง สนามบินไป๋หยุน เมอืงกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) น าท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้า

เมอืงและศุลกากรเรียบร้อย กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้มีประชากรประมาณ 2 ลา้นคนและมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศฉิ์น มีแม่น ้าจูเจียงไหลผา่นกลางเมืองจึงท าใหมี้การจราจรทางน ้าท่ี
สะดวกยิ่งและไดก้ลายเป็นเมืองท่าท่ีมีช่ือเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนไดรั้บขนานนามวา่เป็นประตูดา้นใต้
ของประเทศจีน น าท่านเดินทางสู่ ถนนซ่างเซ่ียจิว่ ซ่ึงเป็นถนนโบราณท่ีเช่ือมไปท่าเรือ พระราชส านกัราชวงศ์
ชิงอนุมติัใหเ้ป็นศูนยก์ารคา้ระหวา่งประเทศในสมยันั้น จดัเป็นยา่นการคา้ท่ีติดต่อกบัยโุรปโดยเฉพาะ ปัจจุบนั
ไดก้ลายมาเป็นถนนคนเดินท่ีมีของขายมากมายและสองขา้งทางยงัมีกิจกรรมทางวฒันธรรมของชาวทอ้งถ่ิน
ใหเ้ห็น ชมตึกแถวยคุเก่าและอาคารต่างๆยงัคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณอยา่งสวยงามซ่ึงตอนหลงัคนจีนน ามา
สร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบนักย็งัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีความนิยมอยูซ่ึ่งมีสินคา้อนัทนัสมยัต่างๆ
ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมายอาทิเส้ือผา้,กระเป๋า,สินคา้แบรนดเ์นมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคลา้ยๆยา่นในฮ่องกง   
บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสวา่งไสว สวยงามมาก ยงัมีร้านอาหาร ร้านคา้ต่างๆ 
มากมายเลยทีเดียว คึกคกัมากในช่วงกลางคืน ถือเป็นถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของเมืองกวางเจา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  *** พเิศษหอยเป๋าฮือ้ + ห่านย่าง *** 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั HJ  GRAND  HOTEL หรือเทียบเท่า  4*http://www.hjgrand.com 
เพือ่ความสะดวกในการท าบัตรเข้าชมงานในวนัรุ่งขึน้ รบกวนท่านเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี ้ 
1. หนังสือเดินทาง , 2.รูปถ่าย 2 นิว้ 2 รูป , 3.นามบัตร 

ไฮไลท์ 
 เข้าชมงานแสดงสินค้าทีถู่กจับตามองจากนักธุรกจิทัว่โลก  (CANTON  FAIR) คร้ังที ่119   

 ล่องเรือสัมผสับรรยากาศ แสง สี เสียง  2 ฟากฝ่ัง ยามค า่คนือนัตระการตาริมฝ่ังแม่น า้จูเจียง 

 มองหาแนวธุรกจิทีแ่หล่งช้อปป้ิงของเมอืงกวางเจา  อีเ้ต๋อลู่  ซ่างเซ่ียจิ่ว  

 เต็มอิม่กบัหลากหลายเมนุสุดพเิศษ   หอยเป๋าฮือ้ ห่านย่าง+หมูแดง  อาหารจีนแคระ กุ้งลอ็บสเตอร์ อาหารแต้จิ๋ว   

 เดินทางโดยสายการบินไทย   พกัโรงแรม 4*    แถมฟรี  : ซิมโทรศัพท์มูลค่า  100  หยวน    

 
 
 

http://www.hjgrand.com/
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（ภัตารคาร旭璟餐厅）:  老火例汤 ซุปต้นต าหรับ  清蒸大连鲍鱼- หอยเป๋าฮ้ือน่ึง ท่านละ1ตัว 烧鹅中牌 ห่านย่าง 叉烧中牌 หมู

แดง  烧肉中牌 หมูกรอบ 清蒸多宝鱼 ปลาตาเดียวน่ึง   酸辣鱿鱼 ปลาหมึดผดัเปร้ียวหวาน 蒜蓉蒸带子 หอยเชลล์น่ึงกระเทียม清炒

时菜   ผดัผกัตามฤดูกาล 白饭 ข้าวสวย 水果 ผลไม้  2啤 1汽 เบียร์ 2 น ้าอัดลม 1   

วนัที่สอง ร้านบัวหิมะ – ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 119h*** – ล่องเรือแม่น า้จูเจยีง               

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเลือกซ้ือสินคา้ประเภทยาแกน้ ้ าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิงหรือ บัวหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง มีสรรพคุณ
รักษาผิวท่ีถกูไฟไหม,้ น ้าร้อนลวก, แมลงสัตวก์ดัต่อย, แพ,้ คนั, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอกัเสบ, บวมแดง, 
การอกัเสบของผิว, กลากเกล้ือน, โรคผิวหนังต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 
118th  เพ่ือเข้าชมศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิ สินค้าทางดา้นเทคโนโลยี , 
การเกษตร, อุตสาหกรรมหนกัเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานท่ีผูผ้ลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกบั
ผูป้ระกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนกัธุรกิจทัว่โลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกบัการดูงานตาม
อธัยาศยั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  *** พเิศษอาหารจีนแคระ *** 

 พเิศษ Night Life!!!!!  น าท่าน ล่องเรือแม่น า้จูเจยีงหรือแม่น า้ไข่มุก ซ่ึงเป็นแม่น ้าสายหลกัของมณฑลกวางตุง้ 
ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝ่ัง ยามค ่าคืนอนัตระการตาริมฝ่ังจูเจียงท่ีทางรัฐบาลกวางเจาได้
ตั้งขอ้ก าหนดใหพ้ฒันาทิวทศันใ์หท้นัสมยัและสวยงาม ปัจจุบนัสองฝากฝ่ังแม่น ้าเตม็ไปดว้ยอาคารสูง โรงแรม
ระดบั 5 ดาวและแหล่งชอ้ปป้ิงมากมาย ตอนล่องเรือจะมีการยิงเลเซอร์ล าแสงยาวๆ จากตึกสูงๆยิงไปรอบๆ 
เมืองดว้ย ถือเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีท าใหรู้้จกัเมืองกวางเจายคุใหม่ไดดี้ข้ึน  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั HJ  GRAND  HOTEL หรือเทียบเท่า  4*http://www.hjgrand.com 

                                          （ภัตราคาร胜苑）: 盐焗鸡 1只  ไก่ต้ม1ตัว 客家酿豆腐 เต้าหูผดัจีนแคระ 梅菜扣肉 ขาหมูพะโล้ผกักาดดอง 猪肉丸汤 ซุปลูกช้ินหมู

胡椒蛋角煲 เกี๊ยวไข่พริกไทยอบหม้อดิน椒盐虾 กุ้งทอดกรอบพริกไทยเกลือ  铁板蚝爽  หอยนางลมกะทะร้อน工夫蒸鲈鱼 ปลาน่ึงซีอิว้   

清炒时菜  ผกัผกัตามฤดูกาล白饭 ข้าวสวย 水果 ผลไม้   2啤 1汽 เบียร์ 2 น ้าอัดลม 1   

วนัที่สาม  ร้านหยก – ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 119th*** (ต่อ) 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ์จากหยก เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู ก าไลขอ้มือ  ถือเป็นหน่ึงในสินคา้โอทอ็ปของ
จีนท่ีคนไทยนิยมซ้ือหาเป็นของฝากแก่คนทางบา้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 
118th  เพ่ือเขา้ชมศูนยแ์สดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท  ให้ท่านอิสระกับการดูงานตาม
อธัยาศยั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ***พเิศษ เมนูกุ้งลอ็บสเตอร์ 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั HJ  GRAND  HOTEL หรือเทียบเท่า  4* http://www.hjgrand.com 
              (ภัตราคาร金半岛酒家）: 芝士焗龙虾伊面底 2.5 斤 กุ้งล็อบเตอร์อบชีสราดบนสปาเกตตี ้ 元西豆腐海鱼汤 ซุปปลา

เต้าหู้หยวนซี 姜葱炒蟹 ปูผัดต้นหอม 清蒸海上斑 ปลาน่ึงซีอิว๊  蒜蓉粉丝蒸元贝 หอยเชลล์อบวุ้นเส้นกระเทียม 吊烧鸡 ไก่

ย่าง  酱爆珍珠蚝 หอยนางลมผักซอส   尖椒炒圣子 หอยหลอดผัดฉ่า  清炒时菜  ผกัผกัตามฤดูกาล白饭 ข้าวสวย 水果 

ผลไม้   2啤 1汽 เบียร์ 2 น ้าอัดลม 1   
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http://www.hjgrand.com/


www.tradefairholiday.com  หนา้ 4 

วนัที่ส่ี  ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 119th*** (ต่อ) -ถนนอเิต๋อลู่ – กรุงเทพฯ 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ คร้ังที่ 118th  
เพ่ือเขา้ชมศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติแหล่งรวมสินคา้ทุกประเภท  ใหท่้านอิสระกบัการดูงานตามอธัยาศยั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย 
ให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปป้ิงท่ี ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนยค์้าส่งสินค้าแหล่งท่ีใหญ่ท่ีสุดของมณฑลกวางตุ ้ง ซ่ึง
บางอยา่งหาไม่ไดท่ี้เมืองไทย อาทิเช่น ของเล่น, ก๊ิฟชอ้ป, รองเทา้, กระเป๋า และสินคา้ท่ีระลึกมากมายนบัพนัรายการ 
ใหท่้านเลือกชมเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายชนิดท่ีจ าหน่ายในราคาท่ีถูกกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไป  

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ***พเิศษ เมนูอาหารแต้จิ๋ว                 

              (ภัตราคาร海利来）: 老火例汤 ซุปต้นต าหรับ  卤水拼盘 ออเดิร์ฟ  明炉乌鱼 ปลาน่ึง  椒盐明虾 กุ้งทอดกรอบพริกไทย

เกลือ  蚝仔烙 หอยนางลมทอดไข่ 卤味猪手 ขาหมูพะโล้ 菠萝生炒骨 ซ่ีโครงหมูผดัเปร้ียวหวาน 椒盐九肚鱼 ปลาไข่ทอดพริกไทย

เกลือ方鱼炒芥兰 คะน้าผดัปลาเค็ม 白饭 ข้าวสวย 水果 ผลไม้  2 啤 1 汽 เบียร์ 2 น ้าอัดลม 1    

21.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 679 

23.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
ข้อควรควรทราบ :  
 ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ, หยก, ซ่ึงจ าเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงขอเรียนให้กับ
นักท่องเที่ยวทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านที่ใส่ในรายการทัวร์ จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ****************** 

    http://www.wonderfulpackage.com/ 

อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการดนิทาง PHASE 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

พกักบั 1 ผู้ใหญ่ พกักบั 2 ผู้ใหญ่ไม่มเีตยีง 

15-18  เมษายน   2559 1 28,900 28,900 26,900 5,000 
16-19  เมษายน   2559 1 28,900 28,900 26,900 5,000 
23-26  เมษายน   2559 2 28,900 28,900 26,900 5,000 
01-04 พฤษภาคม  2559 3 28,900 28,900 26,900 5,000 
 
 
 

http://www.wonderfulpackage.com/
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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) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 10-15 วนัท าการ) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน, หวัหนา้ทวัร์ มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 4 วนั x 3คน = 120 หยวน 

เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง 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 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 300 หยวน / ท่าน 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 
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o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 

o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 

o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 

การยกเลกิ 
 การยกเลิกไม่คืนเงินค่ามดัจ าทุกกรณี 
 
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 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

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

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
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 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


