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ฮ่องกงดสินีย์แลนด์ (เต็มวนั+รวมค่าบตัรเข้า) | โอเช่ียน ปาร์ค (รวมค่าบตัรเข้า)  

วดัแชกงหมวิ |  หาดรีพลสัเบย์  
 

เดนิทางตุลาคม 62  

ราคาเพยีง 22,888.- 

เชียงใหม่บนิตรง ฮ่องกง สนุกสุดมันส์ 
ดสินีย์แลนด์ และ โอเช่ียนปาร์ค 3 วัน 2 คืน 



  

วันที่ 1 
สนามบนินานาชาตเิชียงใหม่–สนามบนินานาชาตฮ่ิองกง FD515 (06.10-09.45)– 
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์- วิคทอเรียพีค(จุดกึ่งกลางเขา)-สวนสนุกโอเช่ียนปาร์ค 

04.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบนินานาชาตเิชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย(FD) โดยมี
เจ้าหน้าที่ คอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

06.10 น. ออกเดินทางสู ่ฮ่องกงโดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD515  
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบสุ่มท่ีนัง่ว่าง 
หากทา่นมีความประสงค์ที่จะระบทุี่นัง่บนเคร่ือง หรือเปลีย่นที่นัง่ จะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม* 

09.45 น. เดินทางถงึ สนามบินนานาชาติฮอ่งกง (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากรแล้ว พบมคัคเุทศก์ท้องถ่ินฮ่องกง บริเวณประตทูางออก Exit B 

 นําทา่นนมสัการ เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1993 มีนกัท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสกัการบชูาขอ
พรศกัดิ์สทิธ์ิจากเจ้าแมก่วนอิม  และขอพรจากเทพเจ้าองค์อื่นๆ ด้วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร่ํารวยจากเทพไฉ่ซิงเอีย้ ,ขอพร
เร่ืองความรัก ให้สมหวงัในรัก ขอพรได้จากเทพแหง่ความรัก และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ณ ชายหาดรีพลัส์เบย์ นําท่านชมวิว
ทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณเขาวิคตอเรีย (จุดชมวิวกึ่งกลางเขา) ถ่ายรูปคูก่บัวิวทิวทศัน์ของตกึสงูบนเกาะฮ่องกง 
จากนัน้นําชม โรงงานจิวเวลร่ี ซึง่เป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสยีงที่สดุของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัทา่นสามารถหาซือ้ได้ใน
ราคาพิเศษ!! และนําท่านแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซือ้ กําไรหยก แหวนหยก เป็น
เคร่ืองประดบัตามอธัยาศยั 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้นําท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค (รวมค่าบตัร)สวนสนุกกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่สดุในฮ่องกง รวมเคร่ืองเล่น
เอาไว้มากมาย นอกจากเคร่ืองเลน่แล้วก็ยงัมีการแสดงโชว์ของสตัว์แสนรู้ และสวนสตัว์อยูภ่ายในโอเช่ียนปาร์ค ไฮไลท์ยอดนิยมก็คือ

เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1  สนามบินนานาชาติเชียงใหม–่สนามบินนานาชาตฮิ่องกง FD515 (06.10-09.45)–ไหว้เจ้าแมก่วนอมิ ณ หาดรีพลสัเบย์-   
            วิคทอเรียพีค(จดุกึง่กลางเขา)-สวนสนกุโอเช่ียนปาร์ค 
วนัท่ี 2  วดัแชกงหมิว-สวนสนกุดิสนีย์แลนด์(เต็มวนั)  

วนัท่ี 3 ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง)– เชียงใหม(่สนามบินนานาชาตเิชียงใหม่) FD516 (10.35-12.25) 
(ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ) (HX761:21.45-23.55) 



การนัง่ Cable Car ขึน้ไปชมวิวที่ยอดเขา ระหวา่งนัง่ก็จะมองเห็นวิวเคร่ืองเลน่ต่างๆพร้อมกบัท้องทะเลและภเูขาสวนสนกุแห่งนีเ้ปิด
มาตัง้แตปี่ พ.ศ.2520 มีพืน้ท่ีครอบคลมุมากกวา่ 572 ไร่ มีหลากหลายโซนให้ทา่นได้สนกุสนาน อาทิเช่น 
1. มหศัจรรย์สตัว์เอเชีย (Amazing Asian Animals) Amazing Asian Animals ในนีจ้ะรวบรวมเหลา่สตัว์ไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
แพนด้าตวัเลก็ แพนด้าตวัใหญ่ ซาลาแมนเดอร์จีน จระเข้จีน นกชนิดตา่งๆ กวา่ 70 สายพนัธุ์ รวมถึงโชว์นกสดุนา่รัก 
2. ผจญภยัในออสเตรเลีย (Adventures in Australia) เป็นการจําลองสถานที่ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลียมาอยู่ในฮ่องกง
เป็นครัง้แรก โดยโซนนีต้ัง้อยูบ่ริเวณโรงหนงั The Great Entertainment ในนีจ้ะมีพวกหมีโคลา่สายพนัธุ์ใต้ จิงโจ้แคระคอแดง (Red-
necked Wallaby) และนกขยนัหวัเราะ (Laughing Kookaburra) ซึง่เอามาจากออสเตรเลยี 
3. Hong Kong Jockey Club Sichuan Treasures บ้านของลิงสีทองสองตวัช่ือว่า “Le Le” กบั “Qi Qi” และแพนด้าตวัยกัษ์ “An 
An”  
4. เดอะ แกรนด์ อควาเรียม (The Grand Aquarium) โดมพิพิธภณัฑ์สตัว์นํา้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก มีพืน้ท่ีถึง 5.5 เมตร รวมไปถึงอโุมงค์
โขดหินท่ีมีแผน่อะครีลคิขนาดใหญ่กว้างถึง 13 เมตร ทา่นจะได้ใกล้ชิดและตื่นตาตื่นใจไปกบัปลากวา่ 400 สายพนัธุ์ 5,000 ตวั 
5. การแสดง “จกัรพรรดิของท้องฟา้” (Emperors of The Sky) รวบรวมเหลา่สตัว์นานาชนิดมาจดัการแสดงให้เราได้ดชูมกนักว่า 68 
สายพนัธุ์ เช่น นกอินทรีย์ นกแก้ว เตา่ แมวนํา้ เป็นต้น 
6. OLD HONG KONG จําลองฮ่องกงในยคุสมยัก่อน ประมาณยคุ 50 ถึง 70 มีความวินเทจ มีร้านรวงต่างๆ มากมาย ทัง้ร้านขาย
ของชําร่วย ร้านขายของฝาก ร้านอาหารพืน้เมือง ร้านขนมตา่งๆ มากมายหลายร้าน 
สําหรับโซนเคร่ืองเลน่ มีหลากหลายเคร่ืองเลน่ให้ท่านได้เลือกเล่น โดยการนัง่รถไปยงัยอดเขา ซึ่งสามารถไปได้ 2 ช่องทางคือ ขึน้
กระเช้าลอยฟา้ ที่มีกวา่ 252 คนั สามารถรับสง่ผู้ เข้าชมได้กวา่ 3,600 คนตอ่ชัว่โมง ด้วยความเร็วสมํ่าเสมอที่ 3.2 เมตรต่อวินาทีและ
ใช้เวลาเดินทางรวม 8 นาที เพื่อสมัผสัวิวทิวทศัน์ธรรมชาติ หรือ นัง่รถไฟด่วนโอเช่ียน (Ocean Express) จะมีความเร็วกว่าโดยจะ
เคลือ่นรถผา่นอโุมงค์ระยะทาง 1.3 กิโลเมตรในเวลาเพียง 3 นาที สาํหรับเคร่ืองเลน่มีดงันี ้ 
-แฮร์ เรสเซอ่ร์ (Hair Raiser) รถไฟเหาะที่อยูท่า่มกลางวิวธรรมชาติอนัสวยงาม มีความหวาดเสยีวเลก็น้อย 
-เวิร์ลลี ่เบิร์ด (Whirly Bird)ม้าหมนุลอยฟา้ 
-เดอะ แฟลซ (The Flash) เป็นเคร่ืองเลน่รูปทรงเลยีนแบบสายฟา้ ที่จะเหวี่ยงเราไปมาอยา่งรวดเร็ว  
-เรฟ บสูเตอร์ (Rev Booster)เคร่ืองเลน่ท่ีจะนําทา่นกลบัไปอายุ 14 อีกครัง้ เป็นที่นัง่หมนุวนไปรอบๆ หากท่านอยากผ่อนคลายจาก
เคร่ืองเลน่เสยีวๆ สามารถแวะมาจดุนีไ้ด้ 
-รถไฟเหมืองแร่ (Mine train)เป็นรถไฟที่จะนําทา่นไปชมเหมืองแร่ ด้วยความยาวกวา่ 85 เมตร และด้านลา่งรางรถไฟจะเป็นทะเล   

คํ่า พร้อมคณะที่จดุนดัหมาย นําทา่นรับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั ฮ่องกง Panda Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 2 วัดแชกงหมิว-สวนสนุกดสินีย์แลนด์(เตม็วัน) รวมค่าเข้าแล้ว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร แบบติ่มซํา 

นําทา่นนมสัการ วัดแชกงหมิว เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัดิ์สทิธ์ิมาก มีอายกุวา่ 300 ปี สร้างขึน้เพื่อเป็นอนสุรณ์ถึงทา่นแชกง คนจีน
มีความเช่ือถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แล้วจะต้องไปหมุนกงัหนันําโชคที่
ตัง้อยูใ่นวดัเพื่อจะได้หมนุเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศกัดิ์ และถ้าหาก
คนที่ดวงไมด่ีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมนุปัดเป่าเอาสิง่ร้ายและไมด่ีออกไปให้หมด ในองค์กงัหนันําโชคมี 4 ใบพดั คือพร 4 
ประการ คือ สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆ วนัที่ 2 ของเดือนแรก
ตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดันีเ้พื่อถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือว่ากงัหนัจะช่วยพดัพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภยัไข้เจ็บ
ออกไปจากตวัและนําพาแตค่วามโชคดีเข้ามาแทน 
 

 จากนัน้นําทา่นสู ่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบตัร) สวนสนกุแหง่นีเ้ป็นสวนสนกุแหง่ที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทัว่โลก เพียบพร้อมด้วย
กิจกรรมและความสนกุสนานมากมายเป็นสวนสนกุและรีสอร์ทระดบัโลกที่ถกูเนรมิตขึน้บนเกาะลนัเตา MYSTIC POINT จดัโซนให้



เป็นลกัษณะของโซนแหง่ความลกึลบัและพิศวง  เน้นจดุหลกัที่เคร่ืองเลน่บ้านลกึลบัท่ีช่ือวา่ “MYSTIC  MANOR” และสวนแห่งเทวนิ
ยายรอให้ท่านพิสจูน์ไปสมัผสัแล้ว  “กริซลีย์กลัช” (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสดุเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดโลก
ตะวนัตก ผจญภยัหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มนัส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลยุขุมทองแดนเถ่ือน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส ” 
(RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นครัง้แรกกบัโคสเตอร์ภาคพืน้ดินหลากหลายทิศทางรายรอบด้วยแดนเถ่ือนแปลกตาเลีย้ว
เลาะผ่านโตรกธาร นํา้พรุ้อน “เกเซอร์ กลัช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทัว่ทัง้พืน้ดินแล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตีเหล็กหลบ
สายนํา้ที่สาดสา่ย และร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เลง็ให้แมน่ แล้วพน่สายนํา้จากเคร่ืองสบูลม
ของช่างตีเหล็ก  สนกุสนานกนัแบบเย็นฉ่ํา จากนัน้พบกบัการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กบัเพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี,้ มินนี่, ชิพ แอนด์ 
เดลในชุดเสือ้ผ้าน่ารักและสองเพื่อนดิสนีย์ กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้า และเคไนย์ ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนือคําบรรยายอีกที่หนึ่งที่ไม่ควร
พลาด “ทอย สตอร่ีแลนด์” (TOY STORYLAND)  ธีมแลนด์จากดิสนีย์พิคซาร์สําหรับเด็กทกุวยั เมื่อเหลา่ของเลน่ออกมาสนกุสนาน 
ระวงั! ปฏิบตัิการร่วมกบักองกําลงัของแอนดี ้ทอยโซลเจอร์ พาราชู้ตดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิง้ดิ่งจากความ
สงู 25 เมตร ดิ่งพสธุาร่อนจากเวหาสู่พืน้โลก,แล้วร่วมวิ่งไลง่ับหาง ส่ายหวั ส่ายหางโยกกันหวัหมุน กับ สลิง้กีด๊้อกสปิน (SLINKY 
DOG SPIN), กร๊ีด!สดุเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตวั U ที่ความสงู 27 เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC 
RACER)นอกจากนีท้า่นสามารถเลน่เคร่ืองเลน่อนัทนัสมยัและสนกุสนาน อีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ย ูเอส เอ” (MAIN STREET 
USA) ก้าวเข้าสู ่ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลมิฉลองของอเมริกนัทาวน์ สนกุสนานไปกบั ไฟลท์ออฟ แฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทกุ
วนั ท่านจะได้พบกบัร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายสนุกกบัรถไฟไอนํา้โบราณรอบสวนสนุกโซนที่สอง “ทูมอร์โรว์
แลนด์”  (TOMORROW LAND) ตื่นเต้น สนกุสนาน เหาะทะยานผ่านห้วงอวกาศอนัมืดมิดไปกับโรลเลอร์โคสเตอร์“ไฮเปอร์สเปซ 
เมาท์เทน่” (HYPERSPACE MOUNTAIN) และโซนที่สาม “แฟนตาซีแลนด์” (FANTASY LAND) ดื่มดํ่าไปกบัโลกแห่งเทพนิยาย พบ
กับเจ้าหญิง ณ ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา สนุกกับเมืองเทพนิยายล่องเรือตามเร่ืองราวรอบโลกที่  “อิทส์ อะ สมอล เวิล์ด” (IT’S A 
SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย์  ที่ มิกกีส์้กับหนังสือนิทานวิเศษ” (MICKEYS AND THE 
WONDERROUS BOOK)  โซนสดุท้ายโซนที่สี่ “แอดเวนเจอร์แลนด์” (ADVANTURE LAND) ดินแดนแหง่การผจญภยัอนัน่าตื่นเต้น
สมัผสัความเร้าใจกบัการผจญภยัในป่าลกึลบัของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จงัเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึ่ง
นกัท่องเที่ยวจะเร่ิมต้นการผจญภยับนเรือสํารวจที่ล่องไปตามแม่นํา้สายใหญ่หวัใจหลกัของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลกึลบัที่ทุก
โค้งนํา้จะมีสิง่ลกึลบัและสิง่ที่สร้างความตื่นเต้นตา่งๆรออยูเ่พื่อสร้างความสนกุให้กบัผู้ที่เข้าไปเยือนไมว่า่จะเป็นฝงูช้างที่เล่นนํา้อย่าง
สนกุสนานตื่นเต้นกบัการ ผจญภยักบัสตัว์ป่านานาชนิด, Tarzan’s Tree House บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน และขบวนพาเหรดสีสนัอนั
ตระการตาของพาเหรด“ดิสนีย์ เพนท์ เดอะไนท์” (DISNEY PAINT THE NIGHT) ในยามคํ่าคืน                        
*อิสระอาหารกลางวัน และ เยน็ เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาอันสนุกสนานของท่าน* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า พร้อมคณะที่จดุนดัหมาย นําทา่นเดินทางกลบัท่ีพกั 
ที่พกั ฮ่องกง Panda Hotel หรือเทียบเทา่ 

 
 



วันที่ 3 
ฮ่องกง (สนามบนินานาชาตฮ่ิองกง)– เชียงใหม่(สนามบนินานาชาตเิชียงใหม่) FD516 (10.35-
12.25) 

06.00 น. บริการปลกุทา่น และเช็คเอาท์ออกจากที่พกั เพื่อเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง 
10.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพื่อเดินทางกลบัเชียงใหม่  โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 516 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
12.25 น. เดินทางถงึสนามบินนานาชาตเิชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ 

 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคาํนึงถงึผลประโยชน์ 
และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาํคัญ*** 

 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง ฮ่องกง สนุกสุดมันส์ ดสินีย์แลนด์ และ โอเช่ียนปาร์ค  
3 วัน 2 คืน โดยสายการบนิแอร์เอเชีย (FD) 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 12 - 14 ตลุาคม 62 22,888 22,888 22,888 21,888 4,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 6,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําคา่ทวัร์ ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินคา่ทวัร์แล้วเทา่นัน้ 
2. สง่สาํเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนั นบัจากวนัจอง หาก

ไมส่ง่สาํเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. การยกเลกิารเดินทาง 
 6.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 6.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

6.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 



6.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดัจําที่นัง่กบัสายการบินและคา่มดัจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมดัจํา หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

6.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบ ุ
ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **สาํคญั!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ ไมส่นบัสนนุให้ลกูค้าเดินทางไปต่างประเทศโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและต่างประเทศ ขึน้อยู่กบัการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางหวัหน้าทวัร์
ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 

6.6 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทาง 
 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ +ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง

ตามรายการ +คา่นํา้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน แอร์เอเชีย 20 กิโล 
2. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  
4. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
6. คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ2 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั , ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวมทา่นละ 600 บาท ทา่น/ทริป 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 



เงื่อนไขการชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองที่นัง่พร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง  เนื่องจากสายการบินแอร์เอเชีย ไมส่ามารถทําการ REFUND ได้  

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ
สกุลฮ่องกงดอลลาร์ 


