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UPDATE 25 JULY 2013 

โรงแรม (ถงึ 31 ธ.ค. 56) 
พักห้องละ 2 - 3 ท่าน 

Cathay 
Pacific 

(CX..O..706 เท่านัน้) 

ถึง 30 ก.ย. 

Sri Lankan 
Airlines 
(UL..L) 

ถงึ 30 ก.ย. 

Thai Airways 
(TG..W) 

ถงึ 30 พ.ย. 56 

พักเด่ียวจ่าย
เพิ่มท่านละ 

Disney’s Hollywood Hotel 
(Garden View) 21,500 21,800 23,000 13,500 
(Park View) 22,100 22,400 23,600 14,100 
(Garden View) 22,900 23,200 24,400 14,900 

     

Hong Kong Disneyland Hotel 
(Grand View) 24,600 24,900 26,100 16,600 
(Sea View) 25,900 26,200 27,400 17,900 

     
พักตรงกับวันท่ี Disney Hollywood 

26 - 31 กรกฎาคม 2556 ชําระเพ่ิม 1,000 ตอ่ห้อง/ตอ่คืน 
1 - 24 สิงหาคม 2556 Disneyland 

21 – 31 ธนัวาคม 2556 ชําระเพ่ิม 2,000 ตอ่ห้อง/ตอ่คืน 
 

รวม บตัร 

Disney 

1 Day 
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ราคานีร้วม 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั ตามสายการบินท่ีระบ ุ 

 ท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบ ุ(ไม่รวมอาหารเช้า) 

 บตัรเคร่ืองเลน่ Disney 1 Day 

 รถรับสง่ สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน (SEAT IN COACH รถรับสง่เป็นแบบนัง่รวมกบัผู้ อ่ืน) 

 คา่ภาษีเคร่ืองบิน คา่นํา้มนั ทกุชนิด (สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพ่ิมหากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากทางสายการบิน) 

 ราคานีสํ้าหรับลกูค้าบคุคลธรรมดาเท่านัน้ 
 
เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เดก็ราคาเท่ากับผู้ใหญ่ 

โปรแกรมการเดินทางสามารถเปล่ียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีไม่ใช้บริการรถรับส่ง และ / หรือ ทวัร์คร่ึงวัน 

รถรับส่งงดให้บริการในช่วง 22.30 น. - 08.00 น. 
การท่องเที่ยวแบบแพคเกจ เป็นการท่องเท่ียวแบบไม่มีหัวหน้าทวัร์เดนิทางไปด้วย 

ผู้เดินทางจะต้องทาํการเช็คอิน ต๋ัวเคร่ืองบนิ และ เช็คอินโรงแรมด้วยตนเอง 
หมายเหตุ 
1.ราคาเป็นราคาแพคเกจ 3 วนั 2 คืน (สามารถพกัได้ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ไมมี่สว่นลดสําหรับท่านท่ี 3 
2.ในกรณีท่ีท่านพกัเด่ียว (พกัท่านเดียว) จะต้องชําระเพ่ิม 
3.ราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4.รถรับสง่งดให้บริการในช่วง 22.30 น. - 08.00 น. (ในกรณีท่ีท่านเดนิทางไปถงึฮ่องกง หลงั 22.30 หรือ ต้องการเดนิทางไป
สนามบินฮ่องกงก่อน 08.00 ไมว่่าสาเหตใุด ๆ ก็ตาม จะไมมี่บริการรถรับสง่)  
5.ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บจองในกรณีจองน้อยกวา่ 3 วนัเดนิทาง 
6.ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใช้จ่าย ในกรณีท่ีทา่นไมใ่ช้บริการ Services ใดๆ 
7.โรงแรมในฮอ่งกง และ ในเซินเจิน้ ในหลาย ๆ โรงแรม อาจมีช่ือท่ีคล้ายกนัมาก และ ลกัษณะของห้องพกัท่ีผู้ เดินทางเลือก 
อาจแตกต่างไปจากรูปจากทาง Internet ตา่ง ๆ ทัง้นีก้ารเลือกโรงแรมเป็นสทิธิของผู้ เดินทางเอง เม่ือการันตี Booking หรือ 
ชําระเงินมดัจําแล้ว หรือ ชําระเงินทัง้หมด แล้ว จะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงโรงแรมได้ โดยบริษัทฯ จะยืนยนัโรงแรมท่ีตรงตาม
ในใบเสนอราคาเท่านัน้  
8.บริษัทฯ เป็นเพียงตวักลางในการจองห้องพกัและ ตัว๋เคร่ืองบินเท่านัน้  บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบได้ในกรณีท่ี ท่านไม่
พอใจในห้องพกัของโรงแรมใด หรือ เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน 
9.เม่ือท่านชําระมดัจํา หรือ สว่นทัง้หมดแล้ว ถือว่าท่านรับทราบ หมายเหต ุและ ยอมรับเง่ือนไขตา่ง ๆ ของแพคเกจนัน้ ๆ โดย
ไมมี่เง่ือนไขใด ๆ 
ราคานีไ้ม่รวม 

 7%VAT และ 3%หกั ณ ท่ีจา่ย 
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 คา่ใช้จ่าย อ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ด้ระบใุนรายการ 
เงื่อนไขการจอง   

1. ท่านสามารถจองโดยการแฟ๊กซ์ ช่ือเป็นภาษาองักฤษท่ีตรงตามหน้า Passport มาท่ี 02-1385161 หรือ e-mail มาท่ี   
sale1@packageair.com, sale2@packageair.com    
2. หลงัจากนัน้จ่ายมดัจําค่าจองท่านละ 4,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากได้รับการ confirm มิฉะนัน้จะทําการ cancel 
booking อตัโนมตัิ โดย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนมดัจํา ท่านละ 4,000 บาท ไม่วา่กรณีใด ๆ (โดยแบ่งออกเป็นค่ามดัจําตัว๋
เคร่ืองบิน 2,000 บาท และ ค่ามดัจําโรงแรม 2,000 บาท โดยท่านจะไม่สามารถนํามดัจําของตัว๋เคร่ืองบิน มาชําระส่วนท่ี
เหลือของโรงแรม หรือ นํามดัจําของโรงแรม มาชําระคา่สว่นท่ีเหลือของตัว๋เคร่ืองบิน) 
3.ชําระสว่นท่ีเหลือตามเง่ือนไขของแพคเกจนัน้โดย เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเม่ือ Confirm Booking โดยปกติจะต้อง
ชําระค่าแพคเกจส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนวนัเดินทาง และ บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิก Booking หากท่านไม่ชําระ 
สว่นท่ีเหลือ ตามวนัท่ีกําหนด โดยท่านจะไมมี่การคืนเงินมดัจํา ใด ๆ ทัง้สิน้ 
4.ในกรณีท่ีท่านชําระค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน แต่ยงัไม่ได้ทําการชําระเงินเต็มจํานวน บริษัทฯ จะทําการล็อคท่ีนัง่ของสายการ
บินให้ท่านได้ แต่จะยงัไมส่ามารถออกตัว๋เคร่ืองบินให้ท่านได้ ต้องรอท่านชําระเงินเต็มจํานวนก่อนจงึจะทําการออกตัว๋ได้ โดย
ก่อนออกตัว๋ บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บค่าภาษีนํา้มนั ค่า Fuel Surcharge เพ่ิมจากผู้ โดยสารได้ หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจาก
ทางสายการบิน  
5.ภายหลงัจากการออกตั๋วแล้ว จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงช่ือตัวสะกดของผู้ เดินทาง การเปล่ียนแปลงช่ือ ตัวสะกดจะมี
คา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ และตัว๋ Promotionในแพคเกจนี ้จะไมมี่การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน และ ไมมี่การ Refund  
6.ในกรณีท่ีแพคเกจท่ีท่านเลือกรวมรถรับส่ง ท่านจะต้องทําการ Re-Confirm เวลาท่ีจะมานดัรับขากลบั กบั Local Guide 
ทกุครัง้ และในกรณีท่ีท่านหารถรับสง่ไม่เจอ ท่านจะต้องทําการติดตอ่เบอร์ Emergency ท่ีให้ไว้ใน Voucher ก่อนทกุครัง้ การ
ท่ีท่านไม่ติดต่อกบั Emergency Number ซึ่งเป็นผลให้ไม่ได้ใช้บริการรถรับส่งไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ท่านจะไม่สามารถ
เรียกร้องเงินคืนใด ๆ ได้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ไมคื่นคา่ใช้จ่าย ในกรณีท่ีท่านไมใ่ช้บริการ Services นัน้ ๆ  
7.ในกรณีท่ีท่านทําการชําระเงินเต็มจํานวน ของตัว๋เคร่ืองบิน และ/หรือชําระเงินเต็มจํานวนของโรงแรม และ/หรือ ชําระเงิน
เต็มจํานวนของ รถรับส่ง และ/หรือ ชําระเงินทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง, ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงช่ือผู้ เดินทาง, ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้ เดินทาง, ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันท่ีเข้าใช้บริการของ 
Services ตา่งได้  
8.การ Confirm ท่ีนัง่ว่าง ขึน้อยูก่บั Class booking ของ สายการบินนัน้ ๆ การเปล่ียนแปลง class ท่ีสงูขึน้จะมีค่าใช้จ่ายท่ี
สงูขึน้ด้วย  
9.ราคานีไ้มส่ามารถใช้ได้ในช่วงเทศกาลงาน Fair ตา่ง ๆ ท่านสามารถเช็คเทศกาลต่าง ๆ ได้ท่ีพนกังานของบริษัท  
10.เด็ก จะต้องมีอาย ุน้อยกว่า 12 ปี ณ วนัออกเดินทาง 
11.ในกรณีที่ท่านจองน้อยกว่าวันเดินทาง 7 วันทาํการ จะเข้าเงื่อนไขของการันตี Booking ซ่ึงการการันตี Booking 
ท่านจะต้องทาํการชําระเงนิเต็มจาํนวนก่อนเพื่อที่บริษัทจะทาํการ จองและจ่ายเงิน Services ต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ จะทาํการเช็คให้ท่านก่อนว่า Services ยังว่างหรือไม่ โดยถ้าว่าง บริษัทจึงจะทาํการเก็บเงินลูกค้า 
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โดยหลังจากบริษัทฯ เก็บเงินมาเรียบร้อยแล้ว ถ้าบริษัท ไม่สามารถทาํการ Confirm Services ตามในใบเสนอ
ราคาได้ บริษัท ยนิดีคืนเงนิให้ในวันทาํการ 2 วันถัดไป 
12.บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับจองในกรณีท่ีท่านจองกอ่นออกเดินทางน้อยกว่า 3 วนัทําการ 

13.เม่ือท่านชําระมดัจํา หรือ ส่วนทัง้หมดแล้ว ถือว่าท่านรับทราบ หมายเหตุ และ ยอมรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของ
แพคเกจนัน้ ๆ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 
โอนเงนิเข้าบัญชีด้านล่างนี ้
1 . ธนาคารกรุงเทพ สํานกังานใหญ่ //บญัชี ช่ือ นางสาวดวงพร ศรีเสาวนีย์กลุ//เลขท่ีบญัชี 101-7-79033-6 บญัชี ออม
ทรัพย์ 
2 . ธนาคารกสิกร สาขา ย่อยจตจุกัรพลาซา่//บญัชี ช่ือ นางสาวดวงพร ศรีเสาวนีย์กลุ//เลขท่ีบญัชี 769-2-01543-0 บญัชี 
ออมทรัพย์  
3 . ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตสั สขุมุวิท50 //บญัชี ช่ือ บริษัท แพคเกจแอร์ จํากดั//เลขท่ีบญัชี 468-0-18456-1 
บญัชี กระแสรายวนั   
จากน้ัน Fax Slip มาท่ี 02-1385161 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากท่านโอนเงนินอกเหนือจากเลขท่ีบัญชีท่ีระบุนี ้
 


