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เดนิทางระหว่างเดือน กรกฎาคม –   ธันวาคม  2562 

ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป แบบส่วนตัว มีไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาองักฤษ)ช านาญเส้นทางคอยบริการ  
(ไม่มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย)    

 
 
 
 

ของแถม 
- แจกฟรี ซิมการ์ด พร้อมอินเทอร์เน็ต ไว้ให้ท่านได้อพัเดพถ่ายเซลฟ่ี ตลอดการเดินทาง 
 

 

WONDERFUL INDONESIA 
สุราบาย่า – คาวาอเิจีย้น - ภูเขาไฟโบรโม่  

5 วนั 4 คืน 

ราคา 
 

บาท/ท่าน 
 

35,900.- 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – สุราบายา 

11.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้าอนิโดนีเซีย โดย
มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

14.10 น. ออกเดินทางสู่ จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อนิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA867 
*** (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง )*** 

17.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตซูิการ์โน-ฮัตตา **รอเปลีย่นเคร่ือง** 
20.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองสุราบายา โดยสายการบิน การ์รูด้า อนิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA328 

*** (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง )*** 
21.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติจูอนัดา เมืองสุราบายา เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัสูงสุด ของจงัหวดัชวาตะวนัออก 

คู่กบัเมือง จาการ์ตา้ เมืองหลวงของอินโดนีเซีย “สุราบายา” ไดช่ื้อวา่เมืองแห่งวีระชน เน่ืองจากในอดีตชาวสุราบายา 
ไดต่้อสูต่้อขา้ศึกปกป้องแผน่ดินมาโดยตลอด สุราบายาประกอบดว้ย คนหลายเช้ือชาติ ท าใหมี้ความหลากหลายทาง
ศาสนาใหญ่เป็นอนัดบัสองของอินโดนีเซียและเป็นท่าเรือท่ีส าคญัของชวาตะวนัออก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (บริการอาหารค ่า แบบ SET BOX ) 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั SWISSBEL TUNJUNGGAN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 
 

วนัทีสอง  สุราบายา – โรงงานผลติซิกก้า – คาวาอเีจยีน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่าน เยี่ ยมชมสถานท่ี บ่มใบยาสูบและม้วนใบยาสูบเป็นซิการ์
SAMPOERNAHOUSE(CIGARETTE MUSEUM) ท่ี มี ช่ือ เสียงท่ี สุด
ของเกาะชวา ให้ท่านไดล้องมวนใบยาสูบท าเป็นซิการ์ จากฝีมือของท่าน
เองโดยท่ีท่านไม่ตอ้งไปถึงแมกซิโกหรือบราซิลจากนั้นน าท่านเดินทางสู่
เมือง Banyuwangi เพ่ือมุ่งหน้าสู่คาวาอีเจียน  (Kawah Ijen)(ใช้เวลา 
เดนิทาง 8-9ช่ัวโมง ) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มื้ออาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 4 ดาว**** เช้า กลางวนั ค ่า 

1 สนามบินสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า - สุราบาย่า   SWISSBEL TUNJUNGGAN HOTEL 

2 สุราบายา – โรงงานผลติซิกก้า – คาวาอเีจียน   EL ROYALE HOTEL 

3 ภูเขาไฟคาวาอเีจียน - โบรโม่  LAVA VIEW HOTEL  

4 
ภูเขาไฟโบรโม่ – โรงงานผลติเคร่ืองหนัง – สุราบายา – ไชน่า
ทาวน์ – วดัจีน Hong Tiek Hian Temple 

 SWISSBEL TUNJUNGGAN HOTEL 

5 สุราบาย่า – จาการ์ต้า  - กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ    
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 ออกเดินทางต่อสู่ คาวาอเีจีย้น 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั EL ROYALE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
 

วนัที่สาม  ภูเขาไฟคาวาอเีจยีน - โบรโม่ 

 01.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาไฟคาวาอเีจยีน (Kawah Ijen) แห่งน้ีจดัวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของอินโดนีเซีย 
จุดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียวน้ี คือ เปลวสีน ้ าเงิน ซ่ึงตอ้งดูในช่วงกลางคืนเท่านั้น แต่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะมีดู
ตอนสาย พระอาทิตยข้ึ์นไปแลว้ ซ่ึงตอ้งมาดูการเก็บก ามะถนัเท่านั้น นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะมานัง่ชมวิวขอบปล่อง
และทิวทศัน์ทะเลสาปสีเขียวมรกต เม่ือแดดยิ่งจดัผืนน ้าในทะเลสาปสีก็ยิ่งเขม้ข้ึน จดัว่าเป็นความสวยงามท่ีแฝงเร้น
ดว้ยพิษภยัอนัตรายท่ีเราตอ้งพึงระวงัอยา่งสูง   

   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางออกจากตวัเมืองมุ่งหนา้สู่เมืองโปรโบลิงโก ดินแดนแห่งภูเขาไฟ ผา่นหมู่บา้นต่างๆ ใหท่้านไดส้มัผสั

วิถีชีวิต และวฒันธรรมชนพ้ืนเมืองตลอดเสน้ทาง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 – 7 ช่ัวโมง) 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นน าท่านและนัง่รถข้ึนเขาต่อไปยงัหมู่บ้านเซโมโร ลาวัง หมู่บา้นท่ีใกลล้มหายใจเทพเจา้  จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกั

เพ่ือพกัผอ่นจากการเดินทางอนัแสนเหน่ือยลา้ รอรับรุ่งอรุณอนัแสนประทบัใจ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั LAVA VIEW HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว  
 

วนัที่ส่ี   ภูเขาไฟโบรโม่ – โรงงานผลติเคร่ืองหนัง – สุราบายา – ไชน่าทาวน์ – วดัจนี Hong Tiek Hian Temple 

03.00 น. รุ่งอรุณ รับวนัใหม่ น าท่านออกเดินทางดว้ยรถจ๊ีป 4x4 ข้ึนไปสู่จุดชมวิวของ ภูเขาไฟโบรโม่ ท่ียอดเขาพีนาจากนั ท่ีมี
ความสูง 2,700 เมตรจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด สามารถเห็นภาพท่ีงดงามและน่าต่ืนเตน้เม่ือยามพระอาทิตยข้ึ์น แสง
แรกของดวงสุริยนักระทบยอดเขาปากปล่องภูเขาไฟ ใกลพ้อท่ีจะเห็นลมหายใจของ     โบรโม่ วิวท่ีเรียงรายกนัของ
ภูเขาไฟในมุมสูง ชมความงดงามของภูเขาไฟตั้งแต่ปล่องภูเขาไฟโบรโม่ จนถึงเขาลูกใหญ่ท่ีเห็นอยูไ่กลๆ คือเขา “ซี
เมรุ” (Gunung Semeru) หรือ “เขาพระสุเมรุ” ภูเขาอนัศกัด์ิสิทธ์ิและสูงท่ีสุดบนเกาะชวา ภูเขาไฟ ซีเมรุ (เปล่ียนช่ือมา
จาก เขาพระสูเมรู ของ ฮินดู) ซ่ึงยงัคงปล่อยควนั ออกมาเป็นระยะๆ เป็นวิวท่ีสวยงามขนาดท่ีว่าลืมหายใจเลยทีเดียว
หลงัจากนั้นก็ใชร้ถจ๊ีบคนัเดิมลงจากยอดเขาพีนาจากนัลงไปในแอ่งทะเลทรายของปล่องภูเขาไฟโบรโม่จนถึงปาก
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ปล่องภูเขาไฟท่ีพ่นควนัขาวออกมาน าท่านเปล่ียนเป็นนัง่มา้สู่ปากปล่องภูเขาไฟโบรโม่ใหเ้วลาทุกคนไดเ้ก็บภาพถ่าย
ความประทบัใจกนัอยา่งเตม็ท่ีไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั ใหทุ้กท่านพกัผอ่นอยา่งเตม็ท่ี ไดเ้วลาสมควร เดินทางกลบัสู่

เมืองสุราบายา (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ3– 4 ช่ัวโมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ระหว่างเดนิทางสู่สุราบาย่า 
บ่าย ระหว่างทางแวะชมและเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนัง ณ โรงงานผลิตเคร่ืองหนังTANGGULANGIN LEATHER 

INDUSTRY ท่ีมีคุณภาพแห่งหน่ึงของเกาะชวา เดินทางถึงเมืองสุราบายา น าท่านสู่ย่านไชน่า ทาวน์ ซ่ึงเป็นย่าน
พ้ืนเมืองเก่า มีตึกเก่าสมยัฮอลนัดาหลายตึก มีความสวยแปลกตาไปจากตึกอ่ืนๆ ท่ีอยู่รอบๆ บริเวณน้ี น าท่านชมวดั
จีนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสุราบายา HONG TIEK HIAN TEMPLE ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณ ไชน่าทาวน์ วดัน้ีสร้างโดย ทหาร
กลา้ของจกัรพรรด์กุบไลข่าน ในสมยัราชอาณาจกัรมชัปาหิต (Majapahit Kingdom) น าท่านสู่ ร้านจ าหน่ายสินคา้
พ้ืนเมือง “Mirota Shop” ซ่ึงไดร้วบรวมสินคา้พ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพทุกชนิดท่ีผลิตในเกาะชวา เพ่ือใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ
ของฝากอยา่งจุใจ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั SWISSBEL TUNJUNGGAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 
 

วนัที่ห้า  สุราบายา – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุราบายา เพ่ือท าการเช็คเอกสารและสมัภาระ เตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ 

กรุงเทพฯ 
08.40 น. ออกเดินทางสู่ จาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้า อนิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA309 
10.15 น. เดินทางถึง สนามบินจาการ์ต้า ***รอเปลีย่นเคร่ือง 
12.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการูด้า อนิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA868 
16.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
 

********************* ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
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ข้อควรทราบ : 
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
อตัราค่าบริการ 
-ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป ไม่มีหัวหน้าทวัร์ มีไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาองักฤษ)ช านาญเส้นทางคอยบริการ 
-ออกเดินทาง 15 ท่าน ช้ึนไป  มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทยและไกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแล 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 
พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

25-29 ก.ค. 62  
08-12,21-25 ส.ค. 62 
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 

04-08 , 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย. 62 
02-06 , 10-14 , 19-23 , 23-27 ต.ค. 62 

06-10 , 13-17 , 20-24 พ.ย. 62 
05-09 , 06-10 ,18-22 ธ.ค.62 

35,900 34,900 33,900 6,000 

โปรแกรมทวัร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเทีย่วตามความเหมาะสม 
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อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั(ตัว๋เด่ียวราคาข้ึนอยูก่บัวนัท่ีเดินทาง)เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIGประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์                                         
 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ , ไกดท์อ้งถ่ิน มาตรฐานวนัละ 5 USD.x 5 วนั =  25 USD./ท่าน 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ท่ีตกลงกนัไว ้
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยดุงาน,ภยัธรรมชาติ,การก่อวินาศภยั,การก่อจลาจล,อุบติัเหตุฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

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

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 
o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
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o จีน ไตห้วนั เวียดนาม 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 

เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
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 
ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการบิน

เรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคาขาย 

หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตามความเป็น
จริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

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

เสริมให ้(Extra Bed) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย   
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี

คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้น 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 ้ ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


