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สดุหรรษา ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์ไหวพ้ระ 3 วนั 2 คนื 
โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX)  

 
 

 

 
                                                                                                                รายการทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
•  เทีย่วสวนสนกุฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้แลว้) 
•  ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์
•  ไหวพ้ระทีว่ดัชือ่ดงั ณ วดัหวงัตา้เซยีน วดัแชกงหมวิ  
•  อสิระชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้มากมาย ยา่นจมิซา่จุย่ 
•  ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง แบบติม่ซ า กบัโจก๊ละมนุล ิน้ และ หา่นยา่ง 
 

 
 

เร ิม่ตน้เพยีง18,888.- 
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      ก าหนดการเดนิทาง 
 
 
 

วนัที ่16-18 ก.พ. 2562 18,888.- 

วนัที ่23-25 ก.พ. 2562 18,888.- 

วนัที ่02-04 ม.ีค. 2562 19,888.- 

วนัที ่09-11 ม.ีค. 2562 19,888.- 

วนัที ่16-18 ม.ีค. 2562 19,888.- 

วนัที ่23-25 ม.ีค. 2562 19,888.- 

 
 
 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่  

1. 

กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ฮอ่งกง – หาดรพัีลสเ์บย ์– วคิตอเรยีพคี 
(จดุกึง่กลางเขา) 
 

✈ O O 
Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทา่ 

2. สวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวัน)  รวมคา่เขา้แลว้ O X X 
Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทา่ 

3. 

ศนูยห์ยกและสมนุไพร – Jewelry Factory – วดัหวังตา้เซยีน –  
วัดแชกงหมวิ – อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน –สนามบนิฮอ่งกง – 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
 

O O ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ฮอ่งกง – หาดรพีลัสเ์บย ์– วคิตอเรยีพคี (จุดก ึง่กลางเขา) 
 

05.30 น. 
พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิฮอ่งกง 

แอรไ์ลน ์  โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

08.25 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่HX768 

12.10 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B 

 

สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบั

มณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมยั ผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA 

BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาวมากกวา่ 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดย

สถาปนกิชือ่ดงัระดบัโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง   

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นชมววิทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณ วคิตอเรยีพคี (จดุกึง่กลางเขา) ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทศันข์องตกึสงู

บนเกาะฮอ่งกง สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน ...จากนัน้

น าทา่นนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
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1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิเจา้แม่

ทับทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวังทกุครัง้ไป 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 

 

สวนสนกุฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั)  รวมคา่เขา้แลว้ 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 
 

 

จากนัน้น าทา่นเขา้สูด่นิแดนแหง่ความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์แหง่นีเ้ป็นสวน

สนุกแหง่ที ่5 ของดสินยีแ์ลนดท์ั่วโลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรี

สอรท์ระดับโลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลันเตา เปิดใหม!่!  รอยลั ปริน้เซส การเ์ดน้ สถานทีท่ีผู่เ้ขา้ชมจะได ้

พบกบัเจา้หญงิดสินยีใ์นสวนทีง่ดงาม ในขณะทีแ่ขกตัวนอ้ยเองไดแ้ปลงโฉมเป็นเจา้หญงิดสินยีท์ีต่นชืน่ชอบ

ดว้ยเชน่กนั  และ เครือ่งเลน่ใหมล่า่สดุของ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์อยูใ่นโซน ทมูอรโ์รวแ์ลนดค์รัง้แรกของ

เครือ่งเลน่ธมีมารเ์วลนสวนสนุกดสินยี ์Iron Man Experience ไดร้วมสว่นส าคัญตา่งๆทีส่มบรูณ์แบบของ

ฮอ่งกงดว้ยการจ าลองการบนิ ฉายภาพ 3มติ ิเสยีงเซอรร์าวดแ์ละสเปเชีย่ลเอฟเฟ็กตอ์ืน่ๆทีท่ าให ้คณุไดส้มัผัส

เรือ่งราวการสูร้บของมารเ์วลกบักองก าลังทีช่ัว่รา้ยของไฮดรา! MYSTIC POINT  จดัโซนใหเ้ป็นลักษณะของ

โซนแหง่ความลกึลับและพศิวง  เนน้จดุหลักทีเ่ครือ่งเลน่บา้นลกึลับทีช่ ือ่วา่ “MYSTIC  MANOR” และสวนแหง่

เทวนยิายรอใหท้า่นพสิจูนไ์ปสมัผัสแลว้  “กรซิลยีก์ลัช” (GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะ

ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เปิดโลกตะวันตก ผจญภยัหลากหลายทศิทาง แปลกใหม ่มนัส ์ไมเ่หมอืนใคร กบัรถราง

ตะลยุขมุทองแดนเถือ่น “รัน อเวย ์มายน ์คารส์ ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแ้น่นครัง้แรกกบัโคสเตอร์

ภาคพืน้ดนิหลากหลายทศิทางรายรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตาเลีย้วเลาะผา่นโตรกธาร น ้าพรุอ้น “ ไกเซอร ์

กลัช” (GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุง่สะเทอืนทั่วทัง้พืน้ดนิแลว้มาเยีย่มบา้นชา่งตเีหล็กหลบสายน ้าทีส่าดสา่ย 
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และรา้นของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้นของเปียก รว่มเฮฮาจอ้งหาเพือ่นใหม ่เล็งใหแ้มน่ แลว้พน่สายน ้าจากเครือ่งสบู

ลมของชา่งตเีหล็ก  สนุกสนานกนัแบบเย็นฉ ่า จากนัน้พบกบัการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพือ่นทีแ่สนวเิศษ 

มกิกี,้ มนินี,่ ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสือ้ผา้น่ารักและสองเพือ่นดสินยี ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และเคไนย ์ดนิแดน

ทีย่ ิง่ใหญเ่หนอืค าบรรยายอกีทีห่นึง่ทีไ่มค่วรพลาด “ทอย สตอรีแ่ลนด”์ (TOY STORYLAND)  ธมีแลนด์

จากดสินยีพ์คิซารส์ าหรับเด็กทกุวัย เมือ่เหลา่ของเลน่ออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏบิตักิารรว่มกบักองก าลังของ

แอนดี ้ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่จากความสงู 25 เมตร ดิง่

พสธุารอ่นจากเวหาสูพ่ืน้โลก,แลว้รว่มวิง่ไลงั่บหาง สา่ยหัว สา่ยหางโยกกนัหวัหมนุ กบั สลิง้กีด้๊อกสปิน 

(SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สดุเสยีง หวาดเสยีว อะดรนีาลนีกระฉูด บนรางรปูตัว U ทีค่วามสงู 27 เมตร กบั

โคสเตอร ์อารซ์ ีเรเซอร ์(RC RACER)นอกจากนีท้า่นสามารถเลน่เครือ่งเลน่อนัทันสมยัและสนุกสนาน อกี 4 

โซน โซนแรก “เมนสตรที ย ูเอส เอ” (MAIN STREET USA) กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลอง

ของอเมรกินัทาวน ์สนุกสนานไปกบั ไฟลทอ์อฟ แฟนตาซ ีพาเหรด 2 รอบของทกุวนั ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้

ขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหารมากมายสนุกกบัรถไฟไอน ้าโบราณรอบสวนสนุกโซนทีส่อง“ทมูอรโ์รวแ์ลนด”์  

(TOMORROW LAND)  ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นหว้งอวกาศอนัมดืมดิไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร ์

ไฮเปอรส์เปซ เมาทเ์ทน (Hyperspace Mountain) โซนทีส่าม “แฟนตาซแีลนด”์ (FANTASY LAND) ดืม่ด ่า

ไปกบัโลกแหง่เทพนยิาย พบกบัเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกบัเมอืงเทพนยิายลอ่งเรอืตาม

เรือ่งราวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล เวลิด์” (IT’S A SMALL WORLD) ประทบัใจไปกบัการแสดงแบบ

บรอดเวย ์ที“่Mickey and the Wondrous Book”โซนสดุทา้ยโซนทีส่ี ่“แอดเวนเจอรแ์ลนด”์ 

(ADVANTURE LAND) ดนิแดนแหง่การผจญภยัอนัน่าตืน่เตน้สมัผัสความเรา้ใจกบัการผจญภยัในป่าลกึลับของ

เอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครซู” (Jungle River Cruise) ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะเริม่ตน้การผจญ

ภยับนเรอืส ารวจทีล่อ่งไปตามแมน่ ้าสายใหญห่วัใจหลักของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์า่นป่าลกึลับทีท่กุโคง้น ้าจะมี

ส ิง่ลกึลับและสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ตา่งๆรออยูเ่พือ่สรา้งความสนุกใหก้บัผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืนไมว่า่จะเป็นฝงูชา้งที่

เลน่น ้าอยา่งสนุกสนานตืน่เตน้กบัการ ผจญภยักบัสตัวป่์านานาชนดิ, Tarzan’s Tree House บา้นตน้ไมข้อง

ทารซ์าน และชมขบวนพาเหรด ชว่งกอ่นสวนสนุกจะปิด 

                               *รบัประทานอาหารกลางวนั-ค า่ อสิระตามอธัยาศยั* 

        เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: 
ศนูยห์ยกและสมนุไพร – Jewelry Factory – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ –  
อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน –สนามบนิฮอ่งกง – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 จากนัน้น าชมโรงงานจวิเวอร์รี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของฮ่องกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับ

ทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! และน าทา่นเลอืกซือ้ยาสมนุไพรจนีตา่งๆ จากนัน้น าทา่นนมสัการ  

วดัหวงัตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อทุศิใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋

จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาต่อมา เป็นวัดทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่มคีวาม

ศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้น

มากมายทีน่ าธูป และของมาสักการะเพือ่ขอพรต่างๆ ตัง้แต่เรือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธุรกจิ 

สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนีสมยัโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม..

จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin
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วัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลส าคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่ว่าท่านแชกง เนื่องจากมเีหตุการณ์

จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวาม

เชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุ

กงัหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่าร

งาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่ี

ออกไปใหห้มด ในองค์กังหันน าโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง , เดนิทาง

ปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกง

และนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไป

จากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้

แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ ระดบัโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, 

Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้

ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria   

                               *รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั* 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

23.50 น.      ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX761 

0220+1 

น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 
โปรแกรม: สดุหรรษา ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์ไหวพ้ระ 3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์(HX)  

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

23-25 กมุภาพนัธ ์2562                       18,888 18,888 16,888 
 

5,000 
 

10,288 

02-04 มนีาคม 2562                       19,888 19,888 17,888 
 

5,000 
 

11,288 

09-11 มนีาคม 2562                       19,888 19,888 17,888 
 

5,000 
 

11,288 
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16-18 มนีาคม 2562                      19,888 19,888 17,888 
 

5,000 
 

11,288 

23-25 มนีาคม 2562                      19,888 19,888 17,888 
 

5,000 
 

11,288 

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

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหต ุ: 

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก
บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

แนะน าการบืน่วซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  รวม 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหาย

ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 600 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจ าตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

หักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 


