
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 
 

 
 
 
  
 

 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 
B L D 

1 
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเชา้นองปิง (ไปกลบัแบบธรรมดา) - ช้
อปป้ิงซิต้ีเกทส์  

 ✓ ✓ PENTA HOTEL 
KOWLOON หรือเทยีบเท่า 

2 สวนสนุกฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์  ✓   

3 
จุดชมววิวคิตอเรียพีค - รีพลสัเบย ์- วดัแชกงหมิว – ร้านจิวเวอร์ร่ี - 
ร้านหยก - ชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  

✓ ✓   

ก าหนดเดนิทาง :    วนัที่  31 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 

 

 

 

            
 

 

WONDERFUL HONGKONG 
ฮ่องกง  ดสินีย์ 3 วนั 2 คนื ปีใหม่ 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง (ไปกลบัแบบธรรมดา) - ช้อปป้ิงซิตีเ้กทส์ - SYMPHONY OF 
LIGHTS           ( - / L / D)                                                            

เช้า  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู  6 เคาน์เตอร์ M 
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสาร 

08.25 น.   น าท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่  CX700 
12.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรเรียบร้อย น าท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหม่า ชมววิทิวทศัน์อนัสวยงาม   
น าท่าน น่ังกระเช้า Ngong ping 360 ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่าน
จะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิ
งบนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์เหนือระดบัน ้ าทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมสัการ พระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ 
นิยมเรียกวา่พระใหญ่ (ในกรณีกระเชา้นองปิงจะมีการปิดปรับปรุง จะเปล่ียนเป็นนัง่รถโดยสารของทาง
นองปิงแทน) 

เทีย่ง    รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านสู่ City Gate Outlet แหล่งรวมเส้ือผา้แบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะ
ลนัเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยูบ่ริเวณสถานีรถไฟใตดิ้นตงชงมีเส้ือผา้แบ
รนด์ชั้นน ามากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเคร่ืองประดับ เส้ือผา้เด็ก รองเท้ากีฬา และของตกแต่งบ้าน 
สินค้าลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยงัเป็น Fast Food ช่ือดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอ่ืนๆอีก
มากมาย ชั้นใตดิ้นยงัมี Supermarket มีรายการให้เลือกซ้ือเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ์ 
ขา้วของเคร่ืองใช ้และ สินคา้อีกมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ** เมนูห่านย่าง 
 เข้าสู่ทีพ่กั PENTA HOTEL KOWLOON หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง  สวนสนุกฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์       ( B / - / - ) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้ นน าท่ าน เข้า สู่ ดินแดนแห่ งความ ฝัน  ฮ่องกงดิส นี ย์แลน ด์  (HONGKONG DISNEYLAND)  

เป็นสวนสนุกแห่งท่ี 5 ของดิสนียแ์ลนด์ทั่วโลกและเป็นสวนสนุกแห่งท่ี 11 ของดิสนีย์ เพียบพร้อมด้วย
กิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ตระดบัโลกท่ีถูกเนรมิตข้ึนบนเกาะลนัเตา 
- กริซลีย์กัลช (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวนัตก  
ผจญภยัหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มนัส์ ไม่เหมือนใคร กบัรถรางตะลุยขุมทองแดนเถ่ือน “รัน อเวย ์มายน ์
คาร์ส” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแ้น่นคร้ังแรกกบัโคสเตอร์ภาคพ้ืนดินหลากหลายทิศทางรายรอบ



 
 
 
 

 
 
 
 
  

ด้วยแดนเถ่ือนแปลกตาเล้ียวเลาะผ่านโตรกธารน ้ าพุร้อน “ ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ท่ีพวยพุ่ง
สะเทือนทัว่ทั้งพ้ืนดินแลว้มาเยี่ยมบา้นช่างตีเหลก็หลบสายน ้าท่ีสาดส่าย และร้านของแหง้ท่ีกลายเป็นร้านของ
เปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพ่ือนใหม่ เล็งให้แม่นแลว้พ่นสายน ้ าจากเคร่ืองสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกนั
แบบเยน็ฉ ่า จากนั้นพบกบัการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพ่ือนท่ีแสนวิเศษ มิกก้ี, มินน่ี, ชิพ แอนด ์เดลในชุด
เส้ือผา้น่ารักและสองเพ่ือนดิสนีย ์กรีซลีย ์หมีนอ้ยโคดา้ และ เคไนย ์ดินแดนท่ียิ่งใหญ่เหนือค าบรรยายอีกท่ี
หน่ึงท่ีไม่ควรพลาด  

 - ทอย สตอร่ีแลนด์ (TOY STORYLAND)  ธีมแลนด์จากดิสนียพิ์คซาร์ส าหรับเด็กทุกวยั เม่ือเหล่าของเล่น
ออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏิบัติการร่วมกับกองก าลังของแอนด้ี ทอยโซลเจอร์ พาราชู้ตดร๊อป (TOY 
SOLDIER PARACHUTE DROP) ท้ิงด่ิงจากความสูง 25 เมตร ด่ิงพสุธาร่อนจากเวหาสู่พ้ืนโลก,แลว้ร่วมว่ิงไล่
งบัหาง ส่ายหวั ส่ายหางโยกกนัหวัหมุน กบั สล้ิงก้ีด๊อกสปิน (SLINKY DOG SPIN), กร๊ีด!สุดเสียงหวาดเสียว 
อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตวั U ท่ีความสูง 27 เมตร กบัโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER)นอกจากน้ี
ท่านสามารรถเล่นเคร่ืองเล่นอนัทนัสมยัและสนุกสนานอีก 4 โซน โซนแรก 

 - เมนสตรีท ยู เอส เอ (MAIN STREET USA) ก้าวเข้าสู่ ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกัน
ทาวน์ สนุกสนานไปกบั ไฟลท์ออฟแฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุกวนั ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ขายของ 
ท่ีระลึกและร้านอาหารมากมายสนุกกบัรถไฟไอน ้าโบราณรอบสวนสนุกโซนท่ีสอง 

 - ทูมอร์โรว์แลนด์ (TOMORROW LAND)  ต่ืนเตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นหว้งอวกาศอนัมืดมิดไปกบั
โรลเลอร์โคสเตอร์ “สเปซเมาทเ์ท่น” (SPACE MOUNTAIN) และ“บซัไลทเ์ยียร์แอสโทร บลาสเทอร์”(BUZZ 
LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS)เค ร่ืองเล่น ท่ีปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู ้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน 
ORBITORN เคร่ืองเล่นขบัยานอวกาศ 

 - แฟนตาซีแลนด์ (FANTASY LAND) ด่ืมด ่าไปกบัโลกแห่งเทพนิยาย พบกบัเจา้หญิง ณ ปราสาทเจา้หญิง
นิทรา สนุกกับเมืองเทพนิยายล่องเรือตามเร่ืองราวรอบโลกท่ี “อิทส์ อะ สมอล เวิล์ด” (IT’S A SMALL 
WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย์ มิวสิคคัลท่ี “เดอะโกลเด้น มิกก้ีส์” (THE GOLDEN 
MICKEYS)  

 - แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภยัอนัน่าต่ืนเตน้สมัผสัความเร้าใจกบัการ
ผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริ เวอร์ ค รูซ” (Jungle River Cruise)  
ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะเร่ิมตน้การผจญภยับนเรือส ารวจท่ีล่องไปตามแม่น ้ าสายใหญ่หัวใจหลกัของแอดเวนเจอร์
แลนดผ์า่นป่าลึกลบัท่ีทุกโคง้น ้าจะมีส่ิงลึกลบัและส่ิงท่ีสร้างความต่ืนเตน้ต่างๆรออยู่เพ่ือสร้างความสนุกใหก้บั
ผูท่ี้เข้าไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงช้างท่ีเล่นน ้ าอย่างสนุกสนานต่ืนเต้นกับการผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด, 
Tazan’s Tree House บา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

 ชมไฮไลท์!! ช่วงค ่ากบัการแสดงพลุ ประกอบแสง สี เสียง อนัสวยงามตระการตา สวนสนุกดิสนียแ์ลนด์จะท า

การจุดพลุไฟในชุด “ DISNEY IN THE STARS ” ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์โดยจะมีทุก
วนั เพียงวนัละ 1 คร้ังเท่านั้น!! 

 อสิระรับประทานอาหารกลางวนั และ อาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาท่องเที่ยวอย่างเตม็ที่** 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ทีพ่กั PENTA HOTEL KOWLOON หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม  จุดชมววิวคิตอเรีย พคี - รีพลัสเบย์ - วดัแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์ร่ี – ร้านหยก – ดิวตีฟ้รี – ช้อปป้ิง
จิมซาจุ่ย – สนามบินฮ่องกง  - กรุงเทพฯ          (B-Dimsum / L / -) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ  ติ่มซ ารสชาติต้นต ารับ 
 น าท่านสู่ วิคตอเรียพีค   ยอดเขาท่ีมีช่ือเสียงของเกาะฮ่องกง และถือเป็นยอดเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 24 
ของฮ่องกง ข้ึนชมวิว ถ่ายรูป ณ จุดชมวิว   ท่านสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้ งหมด     ท่ี
สร้างตามหลกัความเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ย ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในฮ่องกง  น าท่านสักการะ เจ้าแม่
กวนอิมอ่าวรีพลัสเบย์ พระโพธิสัตวแ์ห่งความเมตตาท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของการของบุตร ไหวไ้ฉ่ซ้ิง
เอ้ียขอพรโชคลาภตลอดปี และขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัว่าขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพิ่มข้ึน 3 ปี อ่าว
รีพลสัเบย ์สถานท่ีพกัผอ่นบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเลและจุดท่ีสนใจอีกดา้นหน่ึงของอ่าว  น าท่าน
สู่ วัดแชกงหมิว เป็นวดัท่ีข้ึนช่ืออย่างมาก ท่ีเกาะฮ่องกงวดัแห่งน้ีเรารู้จกักนัดีในนามวดักงัหันวดัน้ีมี
กงัหันทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไป
สักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึน ปีใหม่ของจีน หรือวนัตรุษจีนนัน่เอง ซ่ึงชาวฮ่องกงและไทยจะไปสักการะผู้ที่
เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเร่ืองที่ไม่ดีทุกเร่ือง เม่ือถึงบริเวณวดัจะเห็นถึงความร่มเยน็ของวดัได ้อยา่งดี
ทีเดียว เขา้ขา้งในวดั จะมีเจา้หนา้ทีวดัขายธูป  ท่านเยีย่มชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบั
งานดีไซน์ท่ีได้รับรางวลัอนัดบัเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  ถ่ายรูป  GROUP PHOTO  
ท่ีฮ่องกงและเซินเจ้ินจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายให้กบัลูกทวัร์ ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความ
พอใจของลูกคา้  น าท่าน ชมร้านหยก สินคา้ข้ึนช่ืออีกอยา่งของจีน แผน่ดินใหญ่ ท่ีไม่วา่ท่านจะเดินทาง
ไปเมืองไหนของประเทศจีน ท่านจะไดเ้ขา้ชมร้านหยก ท่านสามารถเลือกซ้ือหยกท่ีมีการดดัแปลงเป็น
เคร่ืองบูชาต่างๆ ทั้งป๊ีเซ๊ียะ, ก าไลหยก, จ้ีหยก และอ่ืนๆ อีกมากมาย   



 
 
 
 

 
 
 
 
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 จากนั้นอิสระชิอปป้ิง ดิวตีฟ้รี ตามอธัยาศยัท่ี OceanTerminal&HarbourCity กบัสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั
ต่างๆระดบัโลกเช่น Gucci Burberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,Louis Vuitton  เป็นตน้ ให้ท่าน
ได้อิสระช้อปป้ิงตามอธัยาศยั  ณ ถนนนาธาน ท่ี ห้าง K 11 - The World's fist Art Mall  ห้างใหม่
ล่าสุดใน ย่านจิมซาจุ่ย ซ่ึงมีทั้ งหมด 6 ชั้ น ด้านบนจะเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวเปิดใหม่ช่ือ Hyatt 
Regency ภายในห้างจะเป็นการผสมผสานของศิลปะ มนุษย ์และธรรมชาติเขา้ด้วยกัน ด้านในจึงมี
ปฏิมากรรมมากมายใหไ้ดช้ม และร้านคา้จากแบรนดต่์างๆอีกดว้ย  

 อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง 

 สมควรแก่เวลาน าท่าน เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง) 

 
ค ่า  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง)** 
22.00 น.  เดินทางกลบักรุงเทพฯ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่  CX709 
23.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

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

ข้อควรทราบ :  
การลงร้านสินค้าพืน้เมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มีผลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จงึขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า 
จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  
ที่ฮ่องกงจะมช่ีางภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายให้กบัลูกทัวร์ ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัไม่มกีาร
บังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

อตัราค่าบริการ/ท่าน  

ก าหนดการดินทาง 

 เด็ก อายุ 2-12 ปี 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3    

ท่าน 

เด็กพกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

เด็กพกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มี
เตียง 

เด็กพกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 

31 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62 26,900 26,900 25,900 24,900 6,500 
หมายเหตุ : 
โปรแกรมนีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน 15 ท่าน เร่ิมออกเดนิทาง โดยไม่มหัีวหน้าทัวร์ หากเดนิทางครบ 20 ท่าน มหัีวหน้าทัวร์ 
      จากเมอืงไทยไปดูแล และ มไีกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยรอรับที่ฮ่องกง       
ราคานีเ้ป็นเพยีงการน าเสนอราคาเบือ้งต้นเท่าน้ัน ทางบริษัทยงัไม่ได้ท าการจองใดๆทั้งส้ิน อตัราค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษี 
      น า้มนัอาจจะมกีารปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม*** 
 
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)  
ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม  
ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน 150 HKD 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

เงือ่นไขการเดนิทาง 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ท่ีตกลงกนัไว ้
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน , ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯโดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
➢ ยนืยนัการส ารองทีน่ั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

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

ด าเนินการยืน่ขอวซ่ีา (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวซ่ีา) 
 
 
 
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 ตาม

ระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวซ่ีาไดท้นัตาม

ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดคา่ใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวซ่ีา และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่



 
 
 
 

 
 
 
 
  

อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 
➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็

ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตาม
เง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
❖ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
❖ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  ถา้ไม่มีเตียงเสริมใหท่้านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
❖ หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
❖ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

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

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 ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 


