
 
 

     เดินทาง: 13-15 เมษายน 2561 (วัน
สงกรานต์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  WONDERFUL HONGKONG 

     ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์  
  3 Day 2 Night 

ราคาเริ่มต้

น 
 

บาท/ท่าน 

25,900 
 

   ไฮไลท์ 

 พาครอบครัว ตะลุยสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ น าท่านพบกับโลกจินตนาการไม่รูจ้บ สนุกสนานกับดินแดนของ
เครื่องเลน่นานาชนิด ชมขบวนพาเหรดอันสวยงามและการจุดพลุไฟ สุดอลังการตระการตา ที่ฮ่องกงดสินีย์
แลนด์  

 นั่งกระเช้านองปิง สักการะองค์พระใหญ่ลันเตา 

 นมัสการสิงศักดิ์สิทธ์ิที่เก่าแก่ประจ าฮ่องกงเพื่อเสรมิสิริมงคลแก่ชีวิต วัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องโชคชะตา 
แก้ปีชง 

 พบกับแหล่งช้อปปิ้งท่ีดังที่สุด  ดิ้วตตี้ฟรี ศูนย์รวมเครื่องส าอาง ราคาพิเศษ 

 จัดเต็มกับเมนูพิเศษ!! ติ่มซ าต้นต าหรับ เป็นอาหารขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง 
 



 
 

วันแรก              กรุงเทพ - ฮ่องกง –กระเช้านองปิง-พระใหญ่ลันเตา-CITYGATE OUTLET                 
(-/L/D)                                        

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 
เคาน์เตอร์ M สายการบิน คาเธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์   โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร 

08.25 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์   เที่ยวบินที่ CX 

700 

12.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยให้คณะท่านออก Exit B จากนั้นน าท่านเดิน
ทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง  
น าท่าน นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิงในเวลา 
25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีน
โบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ าทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่าน
นมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ (ในกรณีกระเช้านองปิงจะมีการปิด
ปรับปรุง จะเปลี่ยนเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิงแทน)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาด

ใหญ่บนเกาะลันเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยู่บริเวณสถานี
รถไฟใต้ดินตงชงมีเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นน ามากมายให้เลือกช้อปรวมท้ังเคร่ืองประดับ เสื้อผ้าเด็ก 
รองเท้ากีฬา และของตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ รวมท้ังบริเวณ ชั้น 1 ยังเป็น Fast Food 
ชื่อดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใต้ดินยังมี Supermarket มี
รายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเคร่ืองใช้ และ สินค้า
อีกมากมาย  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร    

  น าท่านเขา้สู่ที่พัก HOTEL MK หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 



 
 

วันที่สอง  ฮ่องกง - สวนสนุกดิสนียแ์ลนด์ (เต็มวัน)                                                                          
( B/-/-) 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า (เมนูติ่มซ า) 
 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งท่ี 5 

ของดิสนีย์แลนด์ท่ัวโลกและเป็นสวนสนุกแห่งท่ี 11 ของดิสนีย์ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและ
ความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ตระดับโลกท่ีถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา ได้มี
การเปิดตัวเขตสวนสนุกใหม่ท่ีมีชื่อว่า กริซลีย์กัลช (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษ
สุดเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ 
ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส” (RUNAWAY 
MINE CARS) เกาะให้แน่นคร้ังแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทางรายรอบด้วย
แดนเถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร น้ าพุร้อน “ ไกเซอร์ กัลช”(GEYSER GULCH) 
ท่ีพวยพุ่งสะเทือนท่ัวท้ังพื้นดินแล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตีเหล็กหลบสายน้ าท่ีสาดส่าย และร้าน
ของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายน้ าจาก
เครื่องสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ า  

                             ทอย สตอรี่แลนด์ (TOY STORYLAND)  ธีมแลนด์จากดิสนีย์พิคซาร์
ส าหรับเด็กทุกวัย เมื่อเหล่า ของเล่นออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏิบัติการร่วมกับกอง
ก าลังของแอนด้ี ทอยโซล เจอร์ พาราชู้ ตดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE 
DROP) ท้ิงดิ่งจากความสูง 25 เมตร ดิ่งพสุธาร่อนจากเวหาสู่พื้นโลก,แล้วร่วมวิ่งไล่งับหาง 
ส่ายหัว ส่ายหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิ้งกี้ด๊อกสปิน  (SLINKY DOG SPIN), กร๊ีด!
สุดเสียงหวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัว U ท่ีความสูง  27 เมตร กับโค
สเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER) นอกจากนี้ท่านสามารถเล่นเคร่ืองเล่นอันทันสมัย
 และ สนุกสนานอีก 4 โซน โซนแรก   
มนสตรีท ยู เอส เอ (MAIN STREET USA) ก้าวเข้าสู่ ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิม
ฉลองของอเมริกันทาวน์ สนุกสนานไปกับ ไฟลท์ออฟแฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุกวัน 
ท่านจะได้พบกับร้านค้าขาย ของท่ีระลึกและร้านอาหารมากมายสนุกกับรถไฟไอน้ าโบราณรอบ
สวนสนุกโซนท่ีสอง 
ทูมอร์โรว์แลนด์ (TOMORROW LAND)  ตื่นเต้น สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านห้วง
อวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอร์โคสเตอร์ “สเปซเมาท์เท่น” (SPACE MOUNTAIN) และ
“บัซไลท์เยียร์แอสโทร บลาสเทอร์” (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS)เคร่ือง
เล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เครื่องเล่นขับยานอวกาศ  
แฟนตาซีแลนด์ (FANTASY LAND) ดื่มด่ าไปกับโลกแห่งเทพนิยาย พบกับเจ้าหญิง ณ 
ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา สนุกกับเมืองเทพนิยายล่องเรือตามเร่ืองราวรอบโลกท่ี “อิทส์ อะ 
สมอล เวิล์ด”  ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย์ มิวสิคคัลท่ี “เดอะโกลเด้น มิกก้ีส์” 
โซนสุดท้ายโซนท่ีสี ่



 
 

แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น
สัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ 
ครูซ” ซึ่งนักท่องเท่ียวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือส ารวจท่ีล่องไปตามแม่น้ าสายใหญ่หัวใจ
หลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่า  ลึกลบัท่ีทุกโค้งน้ าจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความ
ตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อสร้างความสนุกให้กับผู้ท่ีเข้าไปเยือน ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด,จะ
ท าให้ทุกท่านเพลิดเพลิน พร้อมอิ่มอร่อยกับร้านอาหารมากมายเเละช้อปปิ้งของท่ีระลึกสุด
ปลื้ม ท่ีนี่จึงเป็นหนึ่งเดียวท่ีพร้อมมอบประสบการณ์มหัศจรรย์ให้อยู่ในความ ทรงจ าของทุกคน 
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ จะท าการจุดพลุไฟในชุด“ DISNEY IN THE STARS ” ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์โดยจะมีทุกวัน วันละ 1 คร้ังเท่านั้น  

                     *** ( อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย  เพื่อให้ท่านสนุกสนานกับ
เครื่องอยา่งเต็มที่) *** 
             น าท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MK หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์ -แชกงหมิว -โรงงานจิวเวอร์รี่- ดิวตี้ฟรี -กรุงเทพ      
  ( B/L/-) 

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  ติม่ซ ารสชาติตน้ต ารับ 
 น าท่านสู่ วิคตอเรียพีค   ยอดเขาท่ีมีชื่อเสียงของเกาะฮ่องกง และถือเป็นยอดเขาท่ีสูงเร่ือง

เป็นอันดับท่ี 24 ของฮ่องกง ขึ้นชมวิว ถ่ายรูป ณ จุดชมวิว   ท่านสามารถมองเห็นวิวของ
เกาะฮ่องกงได้ท้ังหมด     ท่ีสร้างตามหลักความเชื่อเร่ืองฮวงจุ้ย ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด
ในฮ่องกง   จากนั้นพาท่านนั่งรถโค้ชสู่ชายหาดน้ าตื้น น าท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิมอ่าว
รีพลัสเบย์ พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาท่ีนี่มีชื่อเสียงในของการของบุตร ไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ยขอ
พรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งคร้ังจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี 
อ่าวรีพลัสเบย์ สถานท่ีพักผ่อนบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเลและจุดท่ีสนใจอีกด้านหนึ่งของ
อ่าว   
น าท่านสู่ วัดแชกงหมิว เป็นวัดท่ีขึ้นชื่ออย่างมาก ท่ีเกาะฮ่องกงวัดแห่งนี้เรารู้จักกันดีในนาม
วัดกังหันวัดนี้มีกังหันทองแดงท่ีเชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและน าแต่สิ่งดีๆ 
มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวัดนี้ในวันขึ้น ปีใหม่ของจีน หรือวันตรุษจีนนั่นเอง ซึ่งชาว
ฮ่องกงและไทยจะไปสักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่อง เมื่อถึง



 
 

บริเวณวัดจะเห็นถึงความร่มเย็นของวัดได้ อย่างดีทีเดียว เข้าข้างในวัด จะมีเจ้าหน้าทีวัดขาย
ธูป    

เที่ยง                     รับประทานอาหารเที่ยง   
น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่ีขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ท่ีได้รับรางวัลอันดับ
เยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ย  น าท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มท่ีกับสินค้าปลอดภาษี 
ดิวตี้ฟรี แหล่งเคร่ืองส าอาง กระเป๋าแบนด์เนม อาทิ coach , Marc Jacobs ,Chanel  
เป็นต้น   

 อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็อปป้ิง 

22.25 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์  เที่ยวบินที่   
CX 709 

00.15 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
*********************** 

ข้อควรควรทราบ : 
 การลงรา้นสินค้าพื้นเมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มีผลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จึง

ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้อยู่กับความพอใจ
ของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบนิ, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
อัตราค่าบริการ 
ออกเดินทาง 25 ท่าน โดยมีหัวหน้าทัวร์ 

ก าหนดการดินทาง 

 เด็ก อายุ 2-12 ปี 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

ผู้ใหญ่ พัก 
  ห้องละ 

2-3     

      ท่าน 

เด็กพัก
กับ 1 
ผู้ใหญ ่

เด็กพักกับ 
2 ผู้ใหญ่ มี

เตียง 

เด็กพักกับ 
2 ผู้ใหญ่ไม่
มีเตียง 

13-15 เมษายน 2561 

(วันสงกรานต์) 
25,900 25,900 24,900 23,900 5,500 

 
 
 



 
 

ราคานีร้วม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตาม

ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 

ช.ม. / วัน) 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและ

ซื้อตั๋วล่วงหน้า) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบหมู่คณะ 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใต้ท้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 

กก. 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย 

(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตรานี้ไมร่วม 
 ค่าด าเนินการท าหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองส าหรับคนต่างด้าว 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็น

กรณีพิเศษ 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์  =  180 HKD / ท้ังทริป/ต่อท่าน 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทาง

ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอัน
เนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, 
อุบัติเหตุ ฯลฯโดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 



 
 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าท่ีส่อ
ไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระมาแล้ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ 
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทาง
บริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่
ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจ าห้องพัก ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 

 ยืนยันการส ารองที่นั่งกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

 ช าระเงินมัดจ าภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันท่ีจอง เงินมัดจ าถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน 

o ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท 

o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 

o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือท้ังหมด ช าระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

โดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า 
 หลังจากส ารองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่น

ท่ีแจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีต้องท าวีซ่า) 

 
 



 
 

การยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน  คืนเงินมัดจ าท้ังหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง  หักเงินค่าทัวร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว หากเป็นตั๋วท่ีสามารถท า Refund ได้ ผู้
เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดย
สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่า
เปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาต
ให้คืนบัตรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการ
พิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะ
บุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันท้ังหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาท่ียกเลิก
ดังกล่าวข้างต้น 

 
 
ตั๋วเครื่องบิน 
 ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษัทฯ 
ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราท่ีทางสายการ
บินแจ้ง ณ วันท่ีออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเพิ่ม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันท่ีออกตั๋ว 

โรงแรมและห้องพัก 
 ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวาง

รูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจท าให้ไม่ได้
ห้องพักตดิกันตามท่ีต้องการ 

 โดยท่ัวไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็น

ห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)  ถ้าไม่มีเตียงเสริมให้ท่านจ าเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว 
และต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย 

 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นต้องแยกเป็นพัก
ห้องเดี่ยว และต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย 



 
 

 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 
เท่าตัวจากราคาต้นทุนท่ีคิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อ
ความเหมาะสมของโปรแกรม 

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใต้ท้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 

กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้ 

 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+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 า
กว่ามาตรฐานได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง 

 
 

 

 

 


