
 
 
 
 

 

พาเพลนิ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์ชอ้ปปิ� ง 

4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคCX 
 

 
 

 

       รายการทวัร+์ต ั�วเครื�องบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เที�ยวฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั สนกุสดุเหวี�ยงกบัเครื�องเลน่นานาชนดิ 
2. ไหวพ้ระขอพรวดัดงัที�ฮอ่งกง.... วดัแชกงและแมก่วนอมิ  ณ หาดรพีลสัเบย ์
3. ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกง 
4. ชอ้ปปิ� งสดุมนัสท์ ี� ยา่นจมิซาจุย่  
5. เมนพูเิศษ ต ิ�มซําตน้ตาํหรบั ,หา่นยา่ง 

 
 
กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 11-14 ส.ค., 05-08 ต.ค. 2561 24,900.- 

วนัที� 14-17, 21-24ก.ย.2561 22,900.- 

วนัที� 04-07 ต.ค. 2561 23,900.- 

วนัที� 13-16 ต.ค.2561 27,900.- 

วนัที� 19-22, 25-28 ต.ค. 2561 25,900.- 

 
 

เร ิ�มตน้เพยีง22,900.- 
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เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า  

1. 
กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง–หาดรพีลัสเบย–์จดุชมววิวคิตอเรยีพคี(จดุ
กึ�งกลางเขา) 

X O O 
PANDA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 
 

2. 
ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวัน) รวมคา่เขา้แลว้ 
 

O O X 
PANDA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 
 

3. อสิระชอ้ปปิ�งตามอธัยาศัย X X X 
PANDA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 
 

4. 
ฮอ่งกง –วดัแชกง-วัดหวังตา้เซยีน –Jewelry Factory –ศนูยห์ยก
และสมนุไพร –ชอ้ปปิ�งยา่นจมิซาจุย่–กรงุเทพฯ 

O O X  

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที� 1: กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง–หาดรพีลสัเบย–์จดุชมววิวคิตอเรยีพคี (จดุกึ�งกลางเขา) 

05.30 น. 

พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกชั �น 4 ประตทูางเขา้ที� 5 เคานเ์ตอร ์M โดยมเีจา้หนา้ที� คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีม

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

08.15 น. 
ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิ คาเธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เที�ยวบนิที� CX700 

(มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

12.10น. 
เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง) 

นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้โปรดเดนิออก

ทาง Exit Bนําทา่นชมววิทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณเขาวคิตอเรยีพคี (Victoria Peak) ถา่ยรปูคูก่บัววิ

ทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจากนั�นนําทา่นนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภณ

ชายหาดรพีัลสเ์บยส์รา้งขึ�นในปีค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเที�ยวจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพร

ศักดิ�สทิธิ�จากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมท่ับทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภโดยเฉพาะการขอลกูที�เชื�อกนัวา่ถา้ใครมา

ขอก็มกัสมหวังทกุครั �งไป 
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คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า  ณ ภตัตาคาร 

      เดนิทางเขา้สูท่ี�พกั PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 2: 
สวนสนกุฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์ (เต็มวนั)   รวมคา่เขา้แลว้  
 

เชา้ 
        รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที�พกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติ�มซํา 

 
 
 จากนั�นนําทา่นเขา้สูด่นิแดนแหง่ความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์แหง่นี�เป็นสวน

สนุกแหง่ที� 5 ของดสินยีแ์ลนดท์ั�วโลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรี

สอรท์ระดับโลกที�ถกูเนรมติขึ�นบนเกาะลันเตา เปิดใหม!่!  รอยลั ปริ�นเซส การเ์ดน้ สถานที�ที�ผูเ้ขา้ชมจะได ้

พบกบัเจา้หญงิดสินยีใ์นสวนที�งดงาม ในขณะที�แขกตัวนอ้ยเองไดแ้ปลงโฉมเป็นเจา้หญงิดสินยีท์ี�ตนชื�นชอบ

ดว้ยเชน่กนั  และ เครื�องเลน่ใหมล่า่สดุของ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์อยูใ่นโซน ทมูอรโ์รวแ์ลนดค์รั �งแรกของ

เครื�องเลน่ธมีมารเ์วลนสวนสนุกดสินยี ์Iron Man Experience ไดร้วมสว่นสําคัญตา่งๆที�สมบรูณ์แบบของ

ฮอ่งกงดว้ยการจําลองการบนิ ฉายภาพ 3มติ ิเสยีงเซอรร์าวดแ์ละสเปเชี�ยลเอฟเฟ็กตอ์ื�นๆที�ทําให ้คณุไดส้มัผสั

เรื�องราวการสูร้บของมารเ์วลกบักองกําลังที�ชั�วรา้ยของไฮดรา! MYSTIC POINT  จดัโซนใหเ้ป็นลักษณะของ

โซนแหง่ความลกึลับและพศิวง  เนน้จดุหลักที�เครื�องเลน่บา้นลกึลับที�ช ื�อวา่ “MYSTIC  MANOR” และสวนแหง่

เทวนยิายรอใหท้า่นพสิจูนไ์ปสมัผัสแลว้  “กรซิลยีก์ลัช” (GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะ

ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เปิดโลกตะวันตก ผจญภยัหลากหลายทศิทาง แปลกใหม ่มนัส ์ไมเ่หมอืนใคร กบัรถราง

ตะลยุขมุทองแดนเถื�อน “รัน อเวย ์มายน ์คารส์ ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแ้น่นครั �งแรกกบัโคสเตอร์

ภาคพื�นดนิหลากหลายทศิทางรายรอบดว้ยแดนเถื�อนแปลกตาเลี�ยวเลาะผา่นโตรกธาร นํ�าพรุอ้น “ ไกเซอร ์

กลัช” (GEYSER GULCH) ที�พวยพุง่สะเทอืนทั�วทั �งพื�นดนิแลว้มาเยี�ยมบา้นชา่งตเีหล็กหลบสายนํ�าที�สาดสา่ย 

และรา้นของแหง้ที�กลายเป็นรา้นของเปียก รว่มเฮฮาจอ้งหาเพื�อนใหม ่เล็งใหแ้มน่ แลว้พน่สายนํ�าจากเครื�องสบู

ลมของชา่งตเีหล็ก  สนุกสนานกนัแบบเย็นฉํ�า จากนั�นพบกบัการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพื�อนที�แสนวเิศษ 

มกิกี�, มนินี�, ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสื�อผา้น่ารักและสองเพื�อนดสินยี ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และเคไนย ์ดนิแดน

ที�ย ิ�งใหญเ่หนอืคําบรรยายอกีที�หนึ�งที�ไมค่วรพลาด “ทอย สตอรี�แลนด”์ (TOY STORYLAND)  ธมีแลนด์
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จากดสินยีพ์คิซารสํ์าหรับเด็กทกุวัย เมื�อเหลา่ของเลน่ออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏบิตักิารรว่มกบักองกําลังของ

แอนดี� ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิ�งดิ�งจากความสงู 25 เมตร ดิ�ง

พสธุารอ่นจากเวหาสูพ่ื�นโลก,แลว้รว่มวิ�งไลง่ับหาง สา่ยหัว สา่ยหางโยกกนัหวัหมนุ กบั สลิ�งกี�ด๊อกสปิน 

(SLINKY DOG SPIN), กรี�ด!สดุเสยีง หวาดเสยีว อะดรนีาลนีกระฉูด บนรางรปูตัว U ที�ความสงู 27 เมตร กบั

โคสเตอร ์อารซ์ ีเรเซอร ์(RC RACER)นอกจากนี�ทา่นสามารถเลน่เครื�องเลน่อนัทันสมยัและสนุกสนาน อกี 4 

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

ของอเมรกินัทาวน ์สนุกสนานไปกบั ไฟลทอ์อฟ แฟนตาซ ีพาเหรด 2 รอบของทกุวนั ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้

ขายของที�ระลกึและรา้นอาหารมากมายสนุกกบัรถไฟไอนํ�าโบราณรอบสวนสนุกโซนที�สอง“ทมูอรโ์รวแ์ลนด”์  

(TOMORROW LAND)  ตื�นเตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นหว้งอวกาศอนัมดืมดิไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร ์

ไฮเปอรส์เปซ เมาทเ์ทน (Hyperspace Mountain) โซนที�สาม “แฟนตาซแีลนด”์ (FANTASY LAND) ดื�มดํ�า

ไปกบัโลกแหง่เทพนยิาย พบกบัเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกบัเมอืงเทพนยิายลอ่งเรอืตาม

เรื�องราวรอบโลกที� “อทิส ์อะ สมอล เวลิด์” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกบัการแสดงแบบ

บรอดเวย ์ที�“Mickey and the Wondrous Book”โซนสดุทา้ยโซนที�สี� “แอดเวนเจอรแ์ลนด”์ 

(ADVANTURE LAND) ดนิแดนแหง่การผจญภยัอนัน่าตื�นเตน้สมัผัสความเรา้ใจกบัการผจญภยัในป่าลกึลับของ

เอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครซู” (Jungle River Cruise) ซึ�งนักทอ่งเที�ยวจะเริ�มตน้การผจญ

ภยับนเรอืสํารวจที�ลอ่งไปตามแมนํ่�าสายใหญห่วัใจหลักของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์า่นป่าลกึลับที�ทกุโคง้นํ�าจะมี

ส ิ�งลกึลับและสิ�งที�สรา้งความตื�นเตน้ตา่งๆรออยูเ่พื�อสรา้งความสนุกใหก้บัผูท้ี�เขา้ไปเยอืนไมว่า่จะเป็นฝงูชา้งที�

เลน่นํ�าอยา่งสนุกสนานตื�นเตน้กบัการ ผจญภยักบัสตัวป่์านานาชนดิ, Tarzan’s Tree House บา้นตน้ไมข้อง

ทารซ์าน และชมขบวนพาเหรด ชว่งกอ่นสวนสนุกจะปิด  

กลางวนั ฟรคีปูองอาหารกลางวนั 

       เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 3: 

 

อสิระชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั 
 

 

 
ใหท้่านอสิระชอ้ปปิ�งเต็มวัน อาท ิยา่นดังจมิซา่จุ่ย และ ตลาดเลดี�มารเ์ก็ตเป็นตลาดกลางแจง้ที�มชี ื�อเสยีงแห่ง

หนึ�งของฮอ่งกงมสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปทั �งเสื�อผา้แฟชั�นกระเป๋ารองเทา้เครื�องประดับเครื�องสําอางของ

เล่นฯลฯมสีนิคา้มากกว่า 100 กว่ารา้นและของกนิซึ�งเป็นอาหารทอ้งถิ�นของที�นี�ท่านสามารถต่อลองสนิคา้ได ้

มากกวา่30% 

เชา้ +  กลางวนั + เย็น รบัประทานอาหารอสิระตามอธัยาศยั 
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         เดนิทางเขา้สูท่ี�พกั PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 

วนัที� 4: 

ฮอ่งกง – วดัแชกง-วดัหวงัตา้เซยีน – Jewelry Factory –ศูนยห์ยกและสมุนไพร –วดัเจา้
แมก่วนอมิ- ชอ้ปปิ� งยา่นจมิซาจุย่ 
 
 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที�พกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติ�มซํา 

 จากนั�นนําทา่นนมสัการ วดัหวังตา้เซยีน  สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1921 เพื�ออทุศิ

ใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิ�มในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้ี

พลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดที�ชาว

ฮอ่งกงเชื�อวา่มคีวามศกัดิ�สทิธิ�เป็นหนึ�งในวดัที�โดง่ดังที�สดุของฮอ่งกงมเีทพ

ซึ�งขึ�นชื�อในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายที�นําธปู และของมา

สกัการะเพื�อขอพรตา่งๆ ตั �งแตเ่รื�องความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีกัษณะ

คลา้ยวดัจนีสมยัโบราณที�มเีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม..จากนั�นเดนิทางไป  

วัดแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ี�มคีวามศักดิ�สทิธิ�มาก มอีายกุวา่ 300 ปีตั �งอยูใ่นเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึ�นเพื�อ

เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคญัคนหนึ�งเป็นทหารมชีื�อวา่ทา่นแชกง เนื�องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึ�นในทาง

ภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวตัไิว ้ทําใหค้นทั�วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชื�อถอืวา่หากไดไ้ป

กราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันนําโชคที�ตั �งอยู่

ในวดัเพื�อจะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ที�การงาน โชคลาภ ยศ

ศักดิ� และถา้หากคนที�ดวงไมด่มีเีคราะหร์า้ยกถ็อืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิ�งรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด 

ในองคก์งัหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความ

ปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที� 2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมา

วัดนี�เพื�อถวายกงัหันลมเพราะเชื�อวา่กงัหันจะชว่ยพดัพาสิ�งชั�วรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่

ความโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

ทา่นชมโรงงานที�มชี ื�อเสยีงในเรื�องการออกแบบเครื�องประดับรา้น Jewelry Factory จากนั�นนําทา่นสู ่ศนูยห์ยก

และสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืกซื�อหยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซื�อสมนุไพรที�ไดร้ับการการันตคีณุภาพจาก

รัฐบาลฮอ่งกง  เจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิที�มชี ื�อเสยีงแหง่หนึ�ง

ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวดัเจา้แมก่วนอมิที� 

Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวดัเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตั �งแตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็ก  

แตเ่ป็นวัดเจา้แมก่วนอมิที�ชาวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพรกนัแน่นวัด ถา้ใครที�ชอบเสี�ยง
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เซยีมซเีขาบอกวา่ที�นี�แมน่มากที�พเิศษกวา่นั�น นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยงัมพีธิขีอซองอั �งเปาจากเจา้แม่

กวนอมิอกีดว้ย   จากนั�นใหท้า่นมคีวามสขุกบัการเดนิเที�ยวสมัผัสกบัแหลง่ชอ้ปปิ�งไมว่า่จะเป็น ยา่นขายสนิคา้ 

ยา่นจมิซาจุย่ หรอื ศนูยก์ารคา้ตา่งๆ เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ที�ใหญท่ี�สดุแหง่หนึ�งยา่น 

TsimShaTsuiที�มรีา้นคา้แบรนดด์ังกวา่ 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น หรอื ขาชอ้ปพลาดไมไ่ด.้..ชอ้

ปปิ�งที�ฮอ่งกง กบัสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิMARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, 

FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปปิ�งที� DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสนิคา้ที�มชี ื�อเสยีงจาก

ทั�วทกุมมุโลก (อสิระอาหารคํ�า..... เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัที�จดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

19.50 น.     เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ คารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เที�ยวบนิที� CX703 

21.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
**หมายเหตุ 
วนัที� 05-08 ต.ค. 61 เที�ยวบนิ  CX616 BKKHKG 06.40-10.25/CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 
วนัที� 19-22 ต.ค. 61 เที�ยวบนิ CX616 BKKHKG 06.40-10.25/CX617 HKGBKK 21.35-23.30 
วนัที� 14-17,21-24 ก.ย., 25-28 ต.ค. 61 เที�ยวบนิ CX700 BKKHKG 08.15-12.10/CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1 
วนัที� 13-16 ต.ค. 61 เที�ยวบนิ CX700 BKKHKG 08.15-12.10/HKGBKK 21.35-23.30 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

 

 
 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

โปรแกรม: พาเพลนิ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์ชอ้ปปิ� ง 4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค CX 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

11-14 ส.ค. 2561 24,900 24,900 23,900 5,000 14,900 

14-17 ก.ย. 2561 22,900 22,900 20,900 5,000 13,900 

21-24 ก.ย. 2561 22,900 22,900 20,900 5,000 13,900 
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04-07 ต.ค. 2561 23,900 23,900 21,900 5,000 14,900 

05-08 ต.ค. 2561 24,900 24,900 22,900 5,000 14,900 

13-16 ต.ค. 2561 27,900 27,900 25,900 6,500 16,900 

19-22 ต.ค. 2561 25,900 25,900 23,900 6,500 16,400 

25-28 ต.ค. 2561 25,900 25,900 23,900 6,500 16,400 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 6,500 บาท / ทา่น *** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึ�นไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ�า 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหต ุ: 

1. สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการยื�นวซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

แนะนําการบื�นวซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ ทา่นละ 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม  

 

 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�สามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นํ�าหนัก 30 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิ�มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบี�ยประกันเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี�ยประกันเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหาย

ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 800 บาท/ทา่น 
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 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 

 

เง ื�อนไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื�องจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิมฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�

ในการคนืคา่มัดจําทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�บรษิทัฯ

กําหนดไว ้ (15ทา่นขึ�นไป)เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆที�

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจําตั�วในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ใน

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

 


