
 
 

 

หนา้ 1 จาก 7 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 บนิตรง !! เชยีงใหม ่ฮอ่งกง สนุกสุดมนัส ์ 

Disneyland VS Ocean Park 

3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (FD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

• สวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั (รวมคา่เขา้) 
• สวนสนุกโอเชีย่นปารค์ (รวมคา่เขา้) 

• ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์
• ไหวพ้ระทีว่ดัชือ่ดงั วดัแชกงหมวิ  
• อาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง แบบติม่ซ า  

• บรกิารอาหารบนเครือ่ง ท ัง้ไปและกลบั 
  

 

      ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่14 – 16 กรกฎาคม 2562 22,888.- 

วนัที ่10 – 12 สงิหาคม 2562 22,888.- 

วนัที ่12 – 14 ตุลาคม 2562       22,888.- 

 

 

        เสน้ทางการเดนิทาง 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่  

1. 
เชยีงใหม ่(สนำมบนินำนำชำตเิชยีงใหม)่–ฮอ่งกง(สนำมบนินำนำชำติ

ฮอ่งกง)FD515 (06.10-09.45)–ไหวเ้จำ้แมก่วนอมิ ณ หำด
รพีลสัเบย-์วคิทอเรยีพคี(จดุกึง่กลำงเขำ)-สวนสนุกโอเชีย่นปำรค์    

 
O O 

Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทำ่ 

2. วัดแชกงหมวิ-สวนสนุกดสินียแ์ลนด(์เต็มวัน) O X X 
Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทำ่ 

3. 
ฮอ่งกง (สนำมบนินำนำชำตฮิอ่งกง)– เชยีงใหม(่สนำมบนินำนำชำติ

เชยีงใหม)่ FD516 (10.35-12.25)    
    

ราคาเพยีง 22,888.- 
 

รำยกำรทัวร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

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

– ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลสัเบย-์วคิทอเรยี พคี(จดุก ึง่กลางเขา) -สวนสนุกโอเชีย่นปารค์    

04.00 น. 
พรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตเิชยีงใหม ่อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ เคำนเ์ตอร ์สำยกำรบนิ แอร์

เอเชยี(FD) โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยอ ำนวยควำมสะดวกจัดเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำงและสมัภำระใหก้บัท่ำน 

06.10 น. 

ออกเดนิทำงสู ่ฮอ่งกงโดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD515  
 (บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 

*ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเน่ืองจำกตอ้งเป็นไปตำมระบบของสำยกำรบนิซึง่ระบบกำรจองทีน่ั่ง

เป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวำ่ง หำกท่ำนมคีวำมประสงคท์ีจ่ะระบุทีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิ * 

09.45 น. 
เดนิทำงถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจำกผ่ำนพธิกีำร

ตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกรแลว้ พบมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ฮอ่งกง บรเิวณประตทูำงออก Exit B 

 

น ำท่ำนนมัสกำร เจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์ สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 มนัีกท่องเทีย่วจ ำนวนมำก
เดนิทำงมำสกักำรบูชำขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ำกเจำ้แม่กวนอมิ  และขอพรจำกเทพเจำ้องคอ์ืน่ๆ ดว้ย อำทเิชน่ ขอพร

โชคลำภ ควำมร ่ำรวยจำกเทพไฉ่ซงิเอีย้ ,ขอพรเรือ่งควำมรัก ใหส้มหวงัในรัก ขอพรไดจ้ำกเทพแหง่ควำมรัก 
และเทพเจำ้แห่งโชคลำภองคอ์ืน่ๆ ณ ชำยหำดรพีัลสเ์บย ์ น ำท่ำนชมววิทวิทัศนข์องเกำะฮอ่งกงบรเิวณเขา
วคิตอเรยี (จุดชมววิกึง่กลำงเขำ) ถ่ำยรูปคูก่บัววิทวิทัศนข์องตกึสงูบนเกำะฮอ่งกง 

จำกนัน้น ำชม โรงงานจวิเวลร ี ่ ซ ึง่เป็นโรงงำนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งกำรออกแบบเครือ่งประดบั
ท่ำนสำมำรถหำซือ้ไดใ้นรำคำพเิศษ!! และน ำท่ำนแวะชม หยก ทีม่คีณุภำพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ให ้
ท่ำนไดเ้ลอืกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก เป็นเครือ่งประดบัตำมอธัยำศยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู ่สวนสนุกโอเชีย่นปารค์ (รวมคำ่บัตร)สวนสนุกกลำงแจง้ขนำดใหญ่ทีส่ดุใน
ฮอ่งกง รวมเครือ่งเลน่เอำไวม้ำกมำย นอกจำกเครือ่งเลน่แลว้ก็ยังมกีำรแสดงโชวข์องสตัวแ์สนรู ้และสวนสตัว์
อยู่ภำยในโอเชีย่นปำรค์ ไฮไลทย์อดนยิมก็คอืกำรน่ัง Cable Car ขึน้ไปชมววิทีย่อดเขำ ระหวำ่งน่ังก็จะมองเห็น

ววิเครือ่งเลน่ตำ่งๆพรอ้มกบัทอ้งทะเลและภูเขำสวนสนุกแห่งน้ีเปิดมำตัง้แตปี่ พ.ศ. 2520 มพีืน้ทีค่รอบคลมุ
มำกกวำ่ 572 ไร่ มหีลำกหลำยโซนใหท้่ำนไดส้นุกสนำน อำทเิชน่ 
1. มหศัจรรยส์ตัวเ์อเชยี (Amazing Asian Animals) Amazing Asian Animals ในน้ีจะรวบรวมเหลำ่สตัวไ์ว ้

มำกมำย ไม่วำ่จะเป็นแพนดำ้ตวัเล็ก แพนดำ้ตวัใหญ่ ซำลำแมนเดอรจ์นี จระเขจ้นี นกชนดิตำ่งๆ กวำ่ 70 สำย
พันธุ ์รวมถงึโชวน์กสดุน่ำรัก 
2. ผจญภยัในออสเตรเลยี (Adventures in Australia)เป็นกำรจ ำลองสถำนทีท่ำงตอนใตข้องประเทศ

ออสเตรเลยีมำอยู่ในฮอ่งกงเป็นครัง้แรก โดยโซนน้ีตัง้อยูบ่รเิวณโรงหนัง The Great Entertainment ในน้ีจะมี
พวกหมโีคลำ่สำยพันธุใ์ต ้จงิโจแ้คระคอแดง (Red-necked Wallaby) และนกขยันหัวเรำะ 
(LaughingKookaburra) ซึง่เอำมำจำกออสเตรเลยี 

3. Hong Kong Jockey Club Sichuan Treasures บำ้นของลงิสทีองสองตวัชือ่วำ่ “Le Le” กบั “Qi Qi” 
และแพนดำ้ตวัยักษ์ “An An”  
4. เดอะ แกรนด ์อควาเรยีม (The Grand Aquarium)โดมพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้ำทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีถ่งึ 

5.5 เมตร รวมไปถงึอโุมงคโ์ขดหนิทีม่แีผ่นอะครลีคิขนำดใหญ่กวำ้งถงึ 13 เมตร ท่ำนจะไดใ้กลช้ดิและตืน่ตำ
ตืน่ใจไปกบัปลำกวำ่ 400 สำยพันธุ ์5,000 ตวั 
5. การแสดง “จกัรพรรดขิองทอ้งฟ้า” (Emperors of The Sky)รวบรวมเหลำ่สตัวน์ำนำชนดิมำจัดกำร

แสดงใหเ้รำไดด้ชูมกนักวำ่ 68 สำยพันธุ ์เชน่ นกอนิทรยี ์นกแกว้ เตำ่ แมวน ้ำ เป็นตน้ 
6. OLD HONG KONG จ ำลองฮอ่งกงในยุคสมยักอ่น ประมำณยุค 50 ถงึ 70 มคีวำมวนิเทจ มรีำ้นรวงตำ่งๆ 
มำกมำย ทัง้รำ้นขำยของช ำร่วย รำ้นขำยของฝำก รำ้นอำหำรพืน้เมอืง รำ้นขนมตำ่งๆ มำกมำยหลำยรำ้น 

**หมายเหตุ : 
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
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ส ำหรับโซนเครือ่งเลน่ มหีลำกหลำยเครือ่งเลน่ใหท้่ำนไดเ้ลอืกเลน่ โดยกำรน่ังรถไปยังยอดเขำ ซึง่สำมำรถ

ไปได ้2 ชอ่งทำงคอื ขึน้กระเชำ้ลอยฟ้ำ ทีม่กีวำ่ 252 คนั สำมำรถรับสง่ผูเ้ขำ้ชมไดก้วำ่ 3,600 คนตอ่ชัว่โมง 
ดว้ยควำมเร็วสม ่ำเสมอที ่3.2 เมตรตอ่วนิำทแีละใชเ้วลำเดนิทำงรวม 8 นำท ีเพือ่สมัผัสววิทวิทัศนธ์รรมชำต ิ 
หรอื น่ังรถไฟดว่นโอเชีย่น (Ocean Express) จะมคีวำมเร็วกวำ่โดยจะเคลือ่นรถผ่ำนอโุมงคร์ะยะทำง 1.3 

กโิลเมตรในเวลำเพยีง 3 นำท ีส ำหรับเครือ่งเลน่มดีงัน้ี  
-แฮร ์เรสเซอ่ร ์(Hair Raiser) รถไฟเหำะทีอ่ยู่ท่ำมกลำงววิธรรมชำตอินัสวยงำม มคีวำมหวำดเสยีวเล็กนอ้ย 
-เวริล์ลี ่เบริด์ (Whirly Bird)มำ้หมุนลอยฟ้ำ 

-เดอะ แฟลซ (The Flash) เป็นเครือ่งเลน่รูปทรงเลยีนแบบสำยฟ้ำ ทีจ่ะเหวีย่งเรำไปมำอย่ำงรวดเร็ว  
-เรฟ บสูเตอร ์(Rev Booster)เครือ่งเลน่ทีจ่ะน ำท่ำนกลบัไปอำยุ 14 อกีครัง้ เป็นทีน่ั่งหมุนวนไปรอบๆ หำก
ท่ำนอยำกผ่อนคลำยจำกเครือ่งเลน่เสยีวๆ สำมำรถแวะมำจุดน้ีได ้
-รถไฟเหมอืงแร ่(Mine train)เป็นรถไฟทีจ่ะน ำท่ำนไปชมเหมอืงแร่ ดว้ยควำมยำวกวำ่ 85 เมตร และ

ดำ้นลำ่งรำงรถไฟจะเป็นทะเล  อสิระใหท้่ำนเพลดิเพลนิตำมอธัยำศยั 

ค า่ พรอ้มคณะทีจุ่ดนัดหมำย น าทา่นรบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก Panda Hotel หรอืเทยีบเท่ำ 

 

วนัที ่2: วดัแชกงหมวิ-สวนสนุกดสินยีแ์ลนด(์เต็มวนั) 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารอาหารแบบติม่ซ า 

 

 

น ำท่ำนนมัสกำร วดัแชกงหมวิ เป็นวดัเกำ่แกท่ีม่คีวำมศกัดิส์ทิธิม์ำก มอีำยุกวำ่ 300 ปี วดัแชกงสรำ้งขึน้เพือ่

เป็นอนุสรณถ์งึท่ำนแชกง คนจนีมคีวำมเชือ่ถอืวำ่หำกไดไ้ปกรำบไหวแ้ละขอพรจำกท่ำนแชกงจะประสบ
ผลส ำเร็จในทุกประกำร แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหันน ำโชคทีต่ัง้อยู่ในวดัเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติของเรำและ
ครอบครัวใหม้คีวำมเจรญิกำ้วหนำ้ดำ้นหนำ้ทีก่ำรงำน โชคลำภ ยศศกัดิ ์และถำ้หำกคนทีด่วงไม่ดมีเีครำะหร์ำ้ยก็

ถอืวำ่เป็นกำรชว่ยหมุนปัดเป่ำเอำสิง่รำ้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันน ำโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 
ประกำร คอื สขุภำพร่ำงกำยแข็งแรง, เดนิทำงปลอดภัย, สมควำมปรำรถนำ และ เงนิทองไหลมำเทมำ ในทุกๆ
วนัที ่2 ของเดอืนแรกตำมปฏทินิจนีชำวฮอ่งกงและนักธุรกจิจะมำวดัน้ีเพือ่ถวำยกงัหันลมเพรำะเชือ่วำ่กงัหันจะ

ชว่ยพัดพำสิง่ชัว่รำ้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจำกตวัและน ำพำแตค่วำมโชคดเีขำ้มำแทน  
 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนัน้น ำท่ำนสู ่ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(รวมคำ่บัตร) สวนสนุกแห่งน้ีเป็นสวนสนุกแห่งที ่5 ของดสินียแ์ลนด์
ทั่วโลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและควำมสนุกสนำนมำกมำยเป็นสวนสนุกและรสีอรท์ระดบัโลกทีถู่กเนรมติขึน้

บนเกำะลนัเตำ MYSTIC POINT จัดโซนใหเ้ป็นลกัษณะของโซนแหง่ควำมลกึลบัและพศิวง  เนน้จุดหลกัที่
เครือ่งเลน่บำ้นลกึลบัทีช่ ือ่วำ่ “MYSTIC  MANOR” และสวนแห่งเทวนยิำยรอใหท้่ำนพสิจูนไ์ปสมัผัสแลว้  
“กรซิลยีก์ลัช” (GRIZZLY GULCH) สรำ้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพำะฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์เปิดโลกตะวนัตก ผจญภัย

หลำกหลำยทศิทำง แปลกใหม่ มันส ์ไม่เหมอืนใคร กบัรถรำงตะลยุขมุทองแดนเถือ่น “รัน อเวย ์มำยน ์คำรส์ ” 
(RUNAWAY MINE CARS) เกำะใหแ้น่นครัง้แรกกบัโคสเตอรภ์ำคพืน้ดนิหลำกหลำยทศิทำงรำยรอบดว้ยแดน
เถือ่นแปลกตำเลีย้วเลำะผ่ำนโตรกธำร น ้ำพุรอ้น “เกเซอร ์กลัช” (GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุง่สะเทอืนทั่วทัง้

พืน้ดนิแลว้มำเยีย่มบำ้นชำ่งตเีหล็กหลบสำยน ้ำทีส่ำดสำ่ย และรำ้นของแหง้ทีก่ลำยเป็นรำ้นของเปียก ร่วมเฮฮำ
จอ้งหำเพือ่นใหม่ เล็งใหแ้ม่น แลว้พ่นสำยน ้ำจำกเครือ่งสบูลมของชำ่งตเีหล็ก  สนุกสนำนกนัแบบเย็นฉ ่ำ 
จำกนัน้พบกบักำรตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพือ่นทีแ่สนวเิศษ มกิกี้, มนิน่ี, ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสือ้ผำ้น่ำรัก
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และสองเพือ่นดสินีย ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดำ้ และเคไนย ์ดนิแดนทีย่ ิง่ใหญ่เหนือค ำบรรยำยอกีทีห่นึง่ทีไ่ม่ควร

พลำด “ทอย สตอรีแ่ลนด”์ (TOY STORYLAND)  ธมีแลนดจ์ำกดสินียพ์คิซำรส์ ำหรับเด็กทุกวยั เมือ่เหลำ่ของ
เลน่ออกมำสนุกสนำน ระวงั! ปฏบิัตกิำรร่วมกบักองก ำลงัของแอนดี ้ทอยโซลเจอร ์พำรำชูต้ดร๊อป (TOY 
SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่จำกควำมสงู 25 เมตร ดิง่พสธุำร่อนจำกเวหำสูพ่ืน้โลก,แลว้ร่วมวิง่ไล่

งับหำง สำ่ยหัว สำ่ยหำงโยกกนัหัวหมุน กบั สลิง้กีด้อ๊กสปิน (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สดุเสยีง หวำดเสยีว 
อะดรนีำลนีกระฉูด บนรำงรูปตวั U ทีค่วำมสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร ์อำรซ์ ีเรเซอร ์(RC RACER)นอกจำกน้ี
ท่ำนสำมำรถเลน่เครือ่งเลน่อนัทันสมัยและสนุกสนำน อกี 4 โซน โซนแรก “เมนสตรที ยู เอส เอ” (MAIN 

STREET USA) กำ้วเขำ้สู่ ควำมมชีวีติชวีำเทศกำลเฉลมิฉลองของอเมรกินัทำวน ์สนุกสนำนไปกบั ไฟลทอ์อฟ 
แฟนตำซ ีพำเหรด 2 รอบของทุกวนั ท่ำนจะไดพ้บกบัรำ้นคำ้ขำยของทีร่ะลกึและรำ้นอำหำรมำกมำยสนุกกบั
รถไฟไอน ้ำโบรำณรอบสวนสนุกโซนทีส่อง“ทูมอรโ์รวแ์ลนด”์  (TOMORROW LAND) ตืน่เตน้ สนุกสนำน เหำะ
ทะยำนผ่ำนหว้งอวกำศอนัมดืมดิไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร“์ไฮเปอรส์เปซ เมำทเ์ท่น” (HYPERSPACE 

MOUNTAIN) และโซนทีส่ำม “แฟนตำซแีลนด”์ (FANTASY LAND) ดืม่ด ำ่ไปกบัโลกแหง่เทพนยิำย พบกบั
เจำ้หญงิ ณ ปรำสำทเจำ้หญงินทิรำ สนุกกบัเมอืงเทพนยิำยลอ่งเรอืตำมเรือ่งรำวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล 
เวลิด์” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกบักำรแสดงแบบบรอดเวย ์ที ่มกิกีส้ก์บัหนังสอืนทิำนวเิศษ” 

(MICKEYS AND THE WONDERROUS BOOK)  โซนสดุทำ้ยโซนทีส่ี ่“แอดเวนเจอรแ์ลนด”์ (ADVANTURE 
LAND) ดนิแดนแห่งกำรผจญภัยอนัน่ำตืน่เตน้สมัผัสควำมเรำ้ใจกบักำรผจญภยัในป่ำลกึลบัของเอเชยีและ
แอฟรกิำในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึง่นักท่องเทีย่วจะเริม่ตน้กำรผจญภัยบนเรอื

ส ำรวจทีล่อ่งไปตำมแม่น ้ำสำยใหญ่หัวใจหลกัของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ่์ำนป่ำลกึลบัทีทุ่กโคง้น ้ำจะมสี ิง่ลกึลบั
และสิง่ทีส่รำ้งควำมตืน่เตน้ตำ่งๆรออยู่เพือ่สรำ้งควำมสนุกใหก้บัผูท้ีเ่ขำ้ไปเยอืนไม่วำ่จะเป็นฝูงชำ้งทีเ่ลน่น ้ำ
อย่ำงสนุกสนำนตืน่เตน้กบักำร ผจญภัยกบัสตัวป่์ำนำนำชนดิ, Tarzan’s Tree House บำ้นตน้ไมข้องทำรซ์ำน 

และขบวนพำเหรดสสีนัอนัตระกำรตำของพำเหรด“ดสินีย ์เพนท ์เดอะไนท”์ (DISNEY PAINT THE NIGHT) 
ในยำมค ำ่คนื 
 

 

*อสิระอาหารกลางวนั และ เย็น เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลาอนัสนุกสนานของทา่น* 

ค า่ พรอ้มคณะทีจุ่ดนัดหมำย น ำท่ำนเดนิทำงกลบัทีพ่ัก 

          ทีพ่ัก Panda Hotel หรอืเทยีบเท่ำ 

วนัที ่3: ฮอ่งกง (สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง) – เชยีงใหม(่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD516 (10.35-12.25)    
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06.00 บรกิำรปลกุท่ำน และเช็คเอำทอ์อกจำกทีพ่ัก เพือ่เดนิทำงสูส่นำมบนิฮอ่งกง 

10.35 

ออกเดนิทำงจำกสนำมบนินำนำชำตฮิ่องกงเพือ่เดนิทำงกลบัเชยีงใหม่  โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

เทีย่วบนิที ่FD 516 (บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 

12.25 เดนิทำงถงึสนำมบนินำนำชำตเิชยีงใหม่ โดยสวสัดภิำพ...                         

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และ คนขบัรถ รวม 600 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิ***  

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

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

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

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

วนัที ่14 – 16 ก.ค. 62 22,888.- 22,888.- 21,888.- 4,900.- 14,388.- 

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.- 

รำคำเด็กทำรก (อำยุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ท่ำนละ 6,500 รำคำน้ีรวมรำยกำรทัวร ์ตัว๋เครือ่งบนิ 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั 
ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 
 
หมายเหต ุ:  
1.ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ
จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2.ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษิทัทวัร ์
สามารถแนะน าการยืน่วซีา่ได ้
3.ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ทา่นละ 600 บาท/ทา่น/ทรปิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 
แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร ์
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด, ภำษีสนำมบนิทุกแห่ง + ภำษีน ้ำมัน 
2.  คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2-3 ท่ำนตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
4.  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
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5.  คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

6.  คำ่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำลกรณี
เกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 
 เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุมำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุนอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   
 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท]   

7.  คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คำ่ธรรมเนียมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั อำทเิชน่  คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คำ่โทรศพัท ์, คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทำง, คำ่

น ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกว่ำ 20 ก.ก. ,  คำ่รักษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, 

คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถตลอดรายการเดนิทางรวม  600 บาท/ทา่น/ทรปิ 

4. คำ่ธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 
 

 

เง ือ่นไขการจอง  

1. กรุณำจองลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วนักอ่นกำรเดนิทำงและกรุณำเตรยีมเงนิมัดจ ำ 10,000 บำทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสำร
สง่ใหเ้รยีบรอ้ยภำยใน 2-3 วนัหลงัจำกท ำกำรจองแลว้ 

2. กำรช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทำงบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทำงไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนัท่ำนควรจัดเตรยีมคำ่ทัวรใ์ห ้
เรยีบรอ้ยกอ่นก ำหนดเน่ืองจำกทำงบรษัิทตอ้งส ำรองคำ่ใชจ้่ำยในสว่นของคำ่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวำ่
ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมัต ิ

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วนั   คนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15-29  วนั   เก็บคำ่ใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 1-14 วนักอ่นเดนิทำง  ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

4. ส ำหรับผูโ้ดยสำรทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทำงไทย และทำงบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีำ่ให ้เมือ่ผลวซีำ่ผ่ำนแลว้มกีำรยกเลกิกำร

เดนิทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มัดจ ำทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป)เน่ืองจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำง

ในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สำมำรถเดนิทำงไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรองบรษัิทฯจะท ำกำรเลือ่นกำร

เดนิทำงของท่ำนไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่ำนจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืไดค้อืคำ่ธรรมเนียมในกำรมัดจ ำตัว๋ใน

กรณีทีไ่ม่สำมำรถเดนิทำงได ้
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7. กรณีท่ำนไดช้ ำระคำ่ทัวรห์รอืมัดจ ำมำแลว้ ทำงบรษัิทฯ คนืคำ่ทัวรห์รอืมัดจ ำให ้ แตท่ำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหัก

คำ่ใชจ้่ำยบำงสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อำท ิ กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ ำระคำ่บรกิำรในสว่นของทำงเมอืง

นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหักเก็บคำ่ใชจ้่ำยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่ำนเป็นกรณีไป  โดยจะ

ด ำเนนิกำรคนืเงนิภำยใน  7-14 วนั 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจำกเอกสำรปลอมหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ทีไ่ม่วำ่เหตผุลใดๆ ก็

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 


