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รหสัโปรแกรม : 13495 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

บนิตรง !! เชยีงใหม ่ฮอ่งกง สนกุสดุมนัส ์ 

Disneyland VS Ocean Park 

3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (FD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

• สวนสนกุฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั (รวมคา่เขา้) 
• สวนสนกุโอเชีย่นปารค์ (รวมคา่เขา้) 
• ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์
• ไหวพ้ระทีว่ดัชือ่ดงั วดัแชกงหมวิ  
• อาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง แบบติม่ซํา  
• บรกิารอาหารบนเครือ่ง ท ัง้ไปและกลบั 

  
 

      กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่10 – 12 สงิหาคม 2562 22,888.- 

วนัที ่12 – 14 ตลุาคม 2562       22,888.- 

 
 
 
 
 
 

ราคาเพยีง 22,888.- 
รายการทวัร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 



 

        เสน้ทางการเดนิทาง 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่  

1. 
เชยีงใหม ่(สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่–ฮอ่งกง(สนามบนินานาชาติ

ฮอ่งกง)FD515 (06.10-09.45)–ไหวเ้จา้แม่กวนอมิ ณ หาด

รพีลสัเบย-์วคิทอเรยีพคี(จดุกึง่กลางเขา)-สวนสนุกโอเชีย่นปารค์    
 

O O 
Panda Hotel หรอื

เทีย่บเทา่ 

2. วดัแชกงหมวิ-สวนสนุกดสินยีแ์ลนด(์เต็มวนั) O X X 
Panda Hotel หรอื

เทีย่บเทา่ 

3. 
ฮอ่งกง (สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง)– เชยีงใหม(่สนามบนินานาชาติ

เชยีงใหม)่ FD516 (10.35-12.25)    
    

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
เชยีงใหม ่(สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่– ฮอ่งกง (สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง) FD515 (06.10-09.45) 

– ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลสัเบย-์วคิทอเรยี พคี(จดุกึง่กลางเขา) -สวนสนกุโอเชีย่นปารค์    

04.00 น. 
พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ แอร์

เอเชยี(FD) โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

06.10 น. 

ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกงโดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD515  
 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่ง
เป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ * 

09.45 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ พบมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ฮอ่งกง บรเิวณประตทูางออก Exit B 

 

นําทา่นนมสัการ เจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 มนัีกทอ่งเทีย่วจํานวนมาก
เดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิ  และขอพรจากเทพเจา้องคอ์ืน่ๆ ดว้ย อาทเิชน่ ขอพร
โชคลาภ ความร่ํารวยจากเทพไฉ่ซงิเอีย้ ,ขอพรเรือ่งความรัก ใหส้มหวังในรัก ขอพรไดจ้ากเทพแหง่ความรัก 
และเทพเจา้แหง่โชคลาภองคอ์ืน่ๆ ณ ชายหาดรพีัลสเ์บย ์ นําทา่นชมววิทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณเขา
วคิตอเรยี (จดุชมววิกึง่กลางเขา) ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทัศนข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกง 
จากนัน้นําชม โรงงานจวิเวลรี ่ ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับ
ทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ!! และนําทา่นแวะชม หยก ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ กําไรหยก แหวนหยก เป็นเครือ่งประดบัตามอธัยาศัย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่สวนสนกุโอเชีย่นปารค์ (รวมคา่บตัร)สวนสนุกกลางแจง้ขนาดใหญท่ีส่ดุใน
ฮอ่งกง รวมเครือ่งเลน่เอาไวม้ากมาย นอกจากเครือ่งเลน่แลว้ก็ยงัมกีารแสดงโชวข์องสตัวแ์สนรู ้และสวนสตัว์
อยูภ่ายในโอเชีย่นปารค์ ไฮไลทย์อดนยิมกค็อืการน่ัง Cable Car ขึน้ไปชมววิทีย่อดเขา ระหวา่งน่ังก็จะมองเห็น
ววิเครือ่งเลน่ตา่งๆพรอ้มกบัทอ้งทะเลและภเูขาสวนสนุกแหง่นีเ้ปิดมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2520 มพีืน้ทีค่รอบคลมุ
มากกวา่ 572 ไร ่มหีลากหลายโซนใหท้า่นไดส้นุกสนาน อาทเิชน่ 
1. มหศัจรรยส์ตัวเ์อเชยี (Amazing Asian Animals) Amazing Asian Animals ในนีจ้ะรวบรวมเหลา่สตัวไ์ว ้
มากมาย ไมว่า่จะเป็นแพนดา้ตวัเล็ก แพนดา้ตวัใหญ ่ซาลาแมนเดอรจ์นี จระเขจ้นี นกชนดิตา่งๆ กวา่ 70 สาย
พันธุ ์รวมถงึโชวน์กสดุน่ารัก 
2. ผจญภยัในออสเตรเลยี (Adventures in Australia)เป็นการจําลองสถานทีท่างตอนใตข้องประเทศ
ออสเตรเลยีมาอยูใ่นฮอ่งกงเป็นครัง้แรก โดยโซนนีต้ัง้อยูบ่รเิวณโรงหนัง The Great Entertainment ในนีจ้ะมี
พวกหมโีคลา่สายพันธุใ์ต ้จงิโจแ้คระคอแดง (Red-necked Wallaby) และนกขยนัหัวเราะ 
(LaughingKookaburra) ซึง่เอามาจากออสเตรเลยี 
3. Hong Kong Jockey Club Sichuan Treasures บา้นของลงิสทีองสองตวัชือ่วา่ “Le Le” กบั “Qi Qi” 
และแพนดา้ตัวยกัษ์ “An An”  
4. เดอะ แกรนด ์อควาเรยีม (The Grand Aquarium)โดมพพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีถ่งึ 

**หมายเหต ุ: 
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 



 

5.5 เมตร รวมไปถงึอโุมงคโ์ขดหนิทีม่แีผน่อะครลีคิขนาดใหญก่วา้งถงึ 13 เมตร ทา่นจะไดใ้กลช้ดิและตืน่ตา
ตืน่ใจไปกบัปลากวา่ 400 สายพันธุ ์5,000 ตวั 
5. การแสดง “จกัรพรรดขิองทอ้งฟ้า” (Emperors of The Sky)รวบรวมเหลา่สตัวน์านาชนดิมาจัดการ
แสดงใหเ้ราไดด้ชูมกนักวา่ 68 สายพันธุ ์เชน่ นกอนิทรยี ์นกแกว้ เตา่ แมวน้ํา เป็นตน้ 
6. OLD HONG KONG จําลองฮอ่งกงในยคุสมยักอ่น ประมาณยคุ 50 ถงึ 70 มคีวามวนิเทจ มรีา้นรวงตา่งๆ 
มากมาย ทัง้รา้นขายของชาํรว่ย รา้นขายของฝาก รา้นอาหารพืน้เมอืง รา้นขนมตา่งๆ มากมายหลายรา้น 
สําหรับโซนเครือ่งเลน่ มหีลากหลายเครือ่งเลน่ใหท้า่นไดเ้ลอืกเลน่ โดยการน่ังรถไปยงัยอดเขา ซึง่สามารถ
ไปได ้2 ชอ่งทางคอื ขึน้กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่กีวา่ 252 คัน สามารถรับสง่ผูเ้ขา้ชมไดก้วา่ 3,600 คนตอ่ชัว่โมง 
ดว้ยความเร็วสมํา่เสมอที ่3.2 เมตรตอ่วนิาทแีละใชเ้วลาเดนิทางรวม 8 นาท ีเพือ่สมัผัสววิทวิทัศนธ์รรมชาต ิ 
หรอื น่ังรถไฟดว่นโอเชีย่น (Ocean Express) จะมคีวามเร็วกวา่โดยจะเคลือ่นรถผา่นอโุมงคร์ะยะทาง 1.3 
กโิลเมตรในเวลาเพยีง 3 นาท ีสําหรับเครือ่งเลน่มดีังนี ้ 
-แฮร ์เรสเซอ่ร ์(Hair Raiser) รถไฟเหาะทีอ่ยูท่า่มกลางววิธรรมชาตอินัสวยงาม มคีวามหวาดเสยีวเล็กนอ้ย 
-เวริล์ลี ่เบริด์ (Whirly Bird)มา้หมนุลอยฟ้า 
-เดอะ แฟลซ (The Flash) เป็นเครือ่งเลน่รปูทรงเลยีนแบบสายฟ้า ทีจ่ะเหวีย่งเราไปมาอยา่งรวดเร็ว  
-เรฟ บสูเตอร ์(Rev Booster)เครือ่งเลน่ทีจ่ะนําทา่นกลับไปอาย ุ14 อกีครัง้ เป็นทีน่ั่งหมนุวนไปรอบๆ หาก
ทา่นอยากผอ่นคลายจากเครือ่งเลน่เสยีวๆ สามารถแวะมาจดุนีไ้ด ้
-รถไฟเหมอืงแร ่(Mine train)เป็นรถไฟทีจ่ะนําทา่นไปชมเหมอืงแร ่ดว้ยความยาวกวา่ 85 เมตร และ
ดา้นลา่งรางรถไฟจะเป็นทะเล  อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิตามอธัยาศัย 

คํา่ พรอ้มคณะทีจ่ดุนัดหมาย นําทา่นรบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: วดัแชกงหมวิ-สวนสนกุดสินยีแ์ลนด(์เต็มวนั) 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารอาหารแบบติม่ซํา 

 
 

นําทา่นนมสัการ วดัแชกงหมวิ เป็นวดัเกา่แกท่ีม่คีวามศกัดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปี วัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่
เป็นอนุสรณ์ถงึทา่นแชกง คนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบ
ผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันนําโชคทีต่ัง้อยูใ่นวดัเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและ
ครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็
ถอืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 
ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆ
วันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันีเ้พือ่ถวายกงัหนัลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะ
ชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  
 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นสู ่ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่บตัร) สวนสนุกแหง่นีเ้ป็นสวนสนุกแหง่ที ่5 ของดสินยีแ์ลนด์
ทั่วโลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรสีอรท์ระดับโลกทีถ่กูเนรมติขึน้
บนเกาะลันเตา MYSTIC POINT จัดโซนใหเ้ป็นลกัษณะของโซนแหง่ความลกึลบัและพศิวง  เนน้จดุหลักที่
เครือ่งเลน่บา้นลกึลบัทีช่ ือ่วา่ “MYSTIC  MANOR” และสวนแหง่เทวนยิายรอใหท้า่นพสิจูนไ์ปสมัผัสแลว้  
“กรซิลยีก์ลัช” (GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เปิดโลกตะวันตก ผจญภยั
หลากหลายทศิทาง แปลกใหม ่มนัส ์ไมเ่หมอืนใคร กบัรถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่น “รัน อเวย ์มายน ์คารส์ ” 
(RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแ้น่นครัง้แรกกบัโคสเตอรภ์าคพืน้ดนิหลากหลายทศิทางรายรอบดว้ยแดน
เถือ่นแปลกตาเลีย้วเลาะผา่นโตรกธาร น้ําพรุอ้น “เกเซอร ์กลัช” (GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุง่สะเทอืนทัว่ทัง้
พืน้ดนิแลว้มาเยีย่มบา้นชา่งตเีหล็กหลบสายน้ําทีส่าดสา่ย และรา้นของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้นของเปียก รว่มเฮฮา
จอ้งหาเพือ่นใหม ่เล็งใหแ้มน่ แลว้พน่สายน้ําจากเครือ่งสบูลมของชา่งตเีหล็ก  สนุกสนานกนัแบบเย็นฉ่ํา 
จากนัน้พบกบัการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพือ่นทีแ่สนวเิศษ มกิกี,้ มนินี,่ ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสือ้ผา้น่ารัก



 

และสองเพือ่นดสินยี ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และเคไนย ์ดนิแดนทีย่ ิง่ใหญเ่หนอืคําบรรยายอกีทีห่นึง่ทีไ่มค่วร
พลาด “ทอย สตอรีแ่ลนด”์ (TOY STORYLAND)  ธมีแลนดจ์ากดสินยีพ์คิซารสํ์าหรับเด็กทกุวัย เมือ่เหลา่ของ
เลน่ออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏบิตักิารรว่มกบักองกําลังของแอนดี ้ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดร๊อป (TOY 
SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่จากความสงู 25 เมตร ดิง่พสธุารอ่นจากเวหาสูพ่ืน้โลก,แลว้รว่มวิง่ไล่
งับหาง สา่ยหัว สา่ยหางโยกกนัหวัหมนุ กบั สลิง้กีด้๊อกสปิน (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สดุเสยีง หวาดเสยีว 
อะดรนีาลนีกระฉูด บนรางรปูตัว U ทีค่วามสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร ์อารซ์ ีเรเซอร ์(RC RACER)นอกจากนี้
ทา่นสามารถเลน่เครือ่งเลน่อนัทันสมยัและสนุกสนาน อกี 4 โซน โซนแรก “เมนสตรที ย ูเอส เอ” (MAIN 
STREET USA) กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลองของอเมรกินัทาวน ์สนุกสนานไปกบั ไฟลทอ์อฟ 
แฟนตาซ ีพาเหรด 2 รอบของทกุวัน ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหารมากมายสนุกกบั
รถไฟไอน้ําโบราณรอบสวนสนุกโซนทีส่อง“ทมูอรโ์รวแ์ลนด”์  (TOMORROW LAND) ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะ
ทะยานผา่นหว้งอวกาศอนัมดืมดิไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร“์ไฮเปอรส์เปซ เมาทเ์ทน่” (HYPERSPACE 
MOUNTAIN) และโซนทีส่าม “แฟนตาซแีลนด”์ (FANTASY LAND) ดืม่ดํา่ไปกบัโลกแหง่เทพนยิาย พบกบั
เจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกบัเมอืงเทพนยิายลอ่งเรอืตามเรือ่งราวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล 
เวลิด์” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกบัการแสดงแบบบรอดเวย ์ที ่มกิกีส้ก์บัหนังสอืนทิานวเิศษ” 
(MICKEYS AND THE WONDERROUS BOOK)  โซนสดุทา้ยโซนทีส่ี ่“แอดเวนเจอรแ์ลนด”์ (ADVANTURE 
LAND) ดนิแดนแหง่การผจญภยัอนัน่าตืน่เตน้สมัผัสความเรา้ใจกบัการผจญภยัในป่าลกึลบัของเอเชยีและ
แอฟรกิาในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครซู” (Jungle River Cruise) ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะเริม่ตน้การผจญภยับนเรอื
สํารวจทีล่อ่งไปตามแมน้ํ่าสายใหญห่ัวใจหลักของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์า่นป่าลกึลับทีท่กุโคง้น้ําจะมสี ิง่ลกึลับ
และสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ตา่งๆรออยูเ่พือ่สรา้งความสนุกใหก้บัผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืนไมว่า่จะเป็นฝงูชา้งทีเ่ลน่น้ํา
อยา่งสนุกสนานตืน่เตน้กบัการ ผจญภยักบัสตัวป่์านานาชนดิ, Tarzan’s Tree House บา้นตน้ไมข้องทารซ์าน 
และขบวนพาเหรดสสีนัอนัตระการตาของพาเหรด“ดสินยี ์เพนท ์เดอะไนท”์ (DISNEY PAINT THE NIGHT) 
ในยามคํ่าคนื 
 

 

*อสิระอาหารกลางวนั และ เย็น เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลาอนัสนกุสนานของทา่น* 

คํา่ พรอ้มคณะทีจ่ดุนัดหมาย นําทา่นเดนิทางกลับทีพ่ัก 

          ทีพ่ัก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: ฮอ่งกง (สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง) – เชยีงใหม(่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD516 (10.35-12.25)    

06.00 บรกิารปลกุทา่น และเชค็เอาทอ์อกจากทีพั่ก เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

10.35 
ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงเพือ่เดนิทางกลับเชยีงใหม ่ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

เทีย่วบนิที ่FD 516 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.25 เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ...                         

 



 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และ คนขบัรถ รวม 600 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิ***  

บนิตรง!! เชยีงใหม ่ฮอ่งกง สนุกสดุมนัส ์Disneyland vs Ocean Park 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (FD) 

(GO1CNXHKG-FD004) 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

วนัที ่10 – 12 ส.ค. 62 22,888.- 22,888.- 21,888.- 4,900.- 14,388.- 

วนัที ่12 – 14 ต.ค. 62  22,888.- 22,888.- 21,888.- 4,900.- 14,388.- 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ)  ทา่นละ 6,500 ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเครือ่งบนิ 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั 

ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 
 

หมายเหต ุ:  

1.สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ
จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2.ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น ไมร่วมคา่วซี่าสําหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษิทัทวัร ์
สามารถแนะนําการยืน่วซี่าได ้

3.ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก ์ทา่นละ 600 บาท/ทา่น/ทรปิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 
แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร ์
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั, ภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน้ํามนั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(2-3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]   
 
 
 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่

น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก. ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, 

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถตลอดรายการเดนิทางรวม  600 บาท/ทา่น/ทรปิ 

4. คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

 

เงือ่นไขการจอง  

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร
สง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 1 วันหลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชาํระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้
เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่
ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทาง

ในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว๋ใน

กรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกั

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง

นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป  โดยจะ

ดําเนนิการคนืเงนิภายใน  7-14 วัน 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 


