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ฮ่องกงดสินีย์แลนด์ | วดัแชกงหมวิ | ช้อปปิง้ย่านจิมซ่าจุย๋  

 

 
  

ท่องโลกการ์ตูน ฮ่องกงดสินีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน 
 เดนิทาง กรกฎาคม 62  

ราคาเพยีง  21,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ)-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)(HX768: 08.25-12.10)- หาดรีพลัส์เบย์-วิคตอเรียพคี (จดุกึ่งกลางเขา) 
วนัท่ี 2. สวนสนกุฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เตม็วนั) รวมคา่เข้าแล้ว 

วนัท่ี 3. ศนูย์หยกและสมนุไพร-Jewelry Factory-วดัหวงัต้าเซียน-วดัแชกงหมิว-อิสระช้อปปิง้ถนนนาธาน-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ  
(ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ) (HX761:21.45-23.55) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ)-ฮ่องกง (สนามบนิฮ่องกง)(HX768: 08.25-
12.10)-หาดรีพัลส์เบย์- วคิตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา) 

05.30 น. พร้อมกนัท่ี ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์   โดยมี
เจ้าหน้าที่ ... คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

08.25 น. ออกเดินทางสูฮ่่องกงโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ HX768 
12.10 น. เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport  (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

 ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
 น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกนั ณ ทางออก EXIT B 

สนามบินตัง้อยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุ้ง จากนัน้
น าทา่นเดินทางผา่นเส้นทางไฮเวย์อนัทนัสมยั ผา่นสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มี
ความยาวมากกวา่ 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชม
ทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกง  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นชมวิวทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณ วิคตอเรียพีค (จดุกึ่งกลางเขา) ถ่ายรูปคูก่บัวิวทิวทศัน์ของตกึสงูบนเกาะฮ่องกง สามารถ

ชมทศันียภาพอนังดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลนู ได้ทัง้เกาะอย่างชดัเจน ...จากนัน้น าท่านนมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและ
เทพเจ้าแหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรีพลัส์เบย์ สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาสกัการบชูา
ขอพรศกัดิ์สทิธ์ิจากเจ้าแมก่วนอิมเจ้าแมท่บัทิมและเทพเจ้าแหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูท่ีเช่ือกนัวา่ถ้าใครมาขอก็มกัสมหวงัทกุ
ครัง้ไป 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั ฮ่องกง Panda Hotel หรือเทียบเทา่ 
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วันที่ 2 สวนสนุกฮ่องกงดสินีย์แลนด์ (เตม็วัน)  รวมค่าเข้าแล้ว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร แบบติ่มซ า 

 
 จากนัน้น าท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งนีเ้ป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 

ของดิสนีย์แลนด์ทัว่โลก เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนกุสนานมากมายเป็นสวนสนกุและรีสอร์ทระดบัโลกที่ถกูเนรมิตขึน้บน
เกาะลนัเตา เปิดใหม!่!  รอยลั ปริน้เซส การ์เด้น สถานที่ที่ผู้ เข้าชมจะได้พบกบัเจ้าหญิงดิสนีย์ในสวนที่งดงาม ในขณะที่แขกตวัน้อย
เองได้แปลงโฉมเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ตนช่ืนชอบด้วยเช่นกนั  และ เคร่ืองเลน่ใหม่ลา่สดุของ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อยู่ในโซน ทมูอร์โรว์
แลนด์ครัง้แรกของเคร่ืองเลน่ธีมมาร์เวลนสวนสนกุดิสนีย์ Iron Man Experience ได้รวมสว่นส าคญัต่างๆที่สมบรูณ์แบบของฮ่องกง
ด้วยการจ าลองการบิน ฉายภาพ 3มิติ เสยีงเซอร์ราวด์และสเปเช่ียลเอฟเฟ็กต์อื่นๆท่ีท าให้ คณุได้สมัผสัเร่ืองราวการสู้รบของมาร์เวล
กบักองก าลงัที่ชัว่ร้ายของไฮดรา! MYSTIC POINT  จดัโซนให้เป็นลกัษณะของโซนแห่งความลกึลบัและพิศวง  เน้นจุดหลกัที่เคร่ือง
เล่นบ้านลึกลบัที่ช่ือว่า “MYSTIC  MANOR” และสวนแห่งเทวนิยายรอให้ท่านพิสจูน์ไปสมัผสัแล้ว  “กริซลีย์กัลช” (GRIZZLY 
GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสดุเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวนัตก ผจญภยัหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มนัส์ ไม่เหมือน
ใคร กบัรถรางตะลยุขมุทองแดนเถ่ือน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นครัง้แรกกับโคสเตอร์
ภาคพืน้ดินหลากหลายทิศทางรายรอบด้วยแดนเถ่ือนแปลกตาเลีย้วเลาะผ่านโตรกธาร น า้พุร้อน “ ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER 
GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทัว่ทัง้พืน้ดินแล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตีเหล็กหลบสายน า้ที่สาดสา่ย และร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของ
เปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม ่เลง็ให้แมน่ แล้วพน่สายน า้จากเคร่ืองสบูลมของช่างตีเหล็ก  สนกุสนานกนัแบบเย็นฉ ่า จากนัน้พบ
กบัการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กบัเพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี ,้ มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสือ้ผ้าน่ารักและสองเพื่อนดิสนีย์ กรีซลีย์ หมี
น้อยโคด้า และเคไนย์ ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนือค าบรรยายอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด “ทอย สตอร่ีแลนด์” (TOY STORYLAND)  ธีม
แลนด์จากดิสนีย์พิคซาร์ส าหรับเด็กทกุวยั เมื่อเหลา่ของเลน่ออกมาสนกุสนาน ระวงั! ปฏิบตัิการร่วมกบักองก าลงัของแอนดี ้ทอยโซล
เจอร์ พาราชู้ตดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิง้ดิ่งจากความสงู 25 เมตร ดิ่งพสธุาร่อนจากเวหาสูพ่ืน้โลก,แล้วร่วม
วิ่งไลง่บัหาง สา่ยหวั สา่ยหางโยกกนัหวัหมนุ กบั สลิง้กีด๊้อกสปิน (SLINKY DOG SPIN), กร๊ีด!สดุเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระ
ฉดู บนรางรูปตวั U ที่ความสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER)นอกจากนีท้่านสามารถเลน่เคร่ืองเลน่อนัทนัสมยั
และสนกุสนาน อีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ย ูเอส เอ” (MAIN STREET USA) ก้าวเข้าสู ่ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลองของ
อเมริกันทาวน์ สนุกสนานไปกับ ไฟลท์ออฟ แฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุกวัน ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและ
ร้านอาหารมากมายสนกุกบัรถไฟไอน า้โบราณรอบสวนสนกุโซนที่สอง“ทมูอร์โรว์แลนด์”  (TOMORROW LAND)  ตื่นเต้น สนกุสนาน 
เหาะทะยานผา่นห้วงอวกาศอนัมืดมิดไปกบัโรลเลอร์โคสเตอร์ ไฮเปอร์สเปซ เมาท์เทน (Hyperspace Mountain) โซนที่สาม “แฟนตา
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ซีแลนด์” (FANTASY LAND) ดื่มด ่าไปกบัโลกแห่งเทพนิยาย พบกบัเจ้าหญิง ณ ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา สนกุกับเมืองเทพนิยาย
ลอ่งเรือตามเร่ืองราวรอบโลกที่ “อิทส์ อะ สมอล เวิล์ด” (IT’S A SMALL WORLD) ประทบัใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย์ ที่
“Mickey and the Wondrous Book” โซนสดุท้ายโซนที่สี ่“แอดเวนเจอร์แลนด์” (ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภยัอนั
น่าตื่นเต้นสมัผสัความเร้าใจกับการผจญภยัในป่าลึกลบัของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River 
Cruise) ซึ่งนกัท่องเที่ยวจะเร่ิมต้นการผจญภยับนเรือส ารวจที่ลอ่งไปตามแม่น า้สายใหญ่หวัใจหลกัของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่า
ลกึลบัท่ีทกุโค้งน า้จะมีสิง่ลกึลบัและสิง่ที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อสร้างความสนกุให้กบัผู้ที่เข้าไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงช้างที่
เลน่น า้อยา่งสนกุสนานตื่นเต้นกบัการ ผจญภยักบัสตัว์ป่านานาชนิด, Tarzan’s Tree House บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน และชมขบวน
พาเหรด ช่วงก่อนสวนสนกุจะปิด 

                       *รับประทานอาหารกลางวนั-ค ่า อิสระตามอธัยาศยั* 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั ฮ่องกง Panda Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 
ศูนย์หยกและสมุนไพร-Jewelry Factory-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-อิสระช้อปป้ิงถนน
นาธาน-ฮ่องกง (สนามบนิฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (HX761:21.45-23.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ณ ภตัตาคาร แบบติ่มซ า 
 จากนัน้น าชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ซึง่เป็นโรงงานที่มีช่ือเสียงที่สดุของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัท่านสามารถหาซือ้ได้ใน

ราคาพิเศษ !! และน าทา่นเลอืกซือ้ยาสมนุไพรจีนตา่งๆ 
จากนัน้น าท่านนมสัการ วัดหวังต้าเซียน  สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออทุิศให้กบัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ ริเร่ิมในการศึกษาลทัธิ
เตา๋จนกลายเป็นผู้มีพลงัวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวงัต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือว่ามีความศกัดิ์สิทธ์ิเป็นหนึ่ง
ในวดัที่โดง่ดงัที่สดุของฮ่องกงมีเทพซึง่ขึน้ช่ือในการดแูลรักษาโรคภยัไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่น าธูป และของมาสกัการะเพื่อขอพร
ต่างๆ ตัง้แต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลกัษณะคล้ายวดัจีนสมยัโบราณที่มีเสาสีแดง
ขนาดใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม 

 
จากนัน้เดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิมาก มีอายกุว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วดัแชกงสร้างขึน้เพื่อ
เป็นอนสุรณ์ถึงบคุคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมช่ืีอวา่ทา่นแชกง เนื่องจากมีเหตกุารณ์จลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใต้ของจีนและทา่นแช
กงได้ท าวีระประวัติไว้ ท าให้คนทัว่ไปยกย่องและคนจีนมีความเช่ือถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบ
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ผลส าเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันน าโชคที่ตัง้อยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความ
เจริญก้าวหน้าด้านหน้าท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัดิ์ และถ้าหากคนท่ีดวงไมด่ีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมนุปัดเป่าเอาสิ่งร้าย
และไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กงัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สขุภาพร่างกายแข็งแรง , เดินทางปลอดภยั, สมความ
ปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดันีเ้พื่อถวายกงัหนัลม
เพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาสิง่ชัว่ร้ายและโรคภยัไข้เจ็บออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดีเข้ามาแทน   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ถนนนาธานตามอธัยาศยั เช่น ช้อปปิง้ที่ Ocean Terminal และ Harbour City กบัสินค้าแบรนด์เนมช่ือดงัต่างๆ 

ระดบัโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, 
Chole ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเลน่ Toy r'us ร้านช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria   
                               *รับประทานอาหารค ่าอิสระตามอธัยาศยั* 

 ได้เวลาอนัสมควร พร้อมกนัท่ีจดุนดัพบ เดินทางสูส่นามบินฮ่องกง 
21.45 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761 
23.55 น. เดินทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : ท่องโลกการ์ตูน ฮ่องกงดสินีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน BY HX 

ก าหนดการเดินทาง 
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 27-29 กรกฏาคม 62 21,900 22,900 22,900 21,900 6,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

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

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร์ ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินคา่ทวัร์แล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดนิทาง ที่มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่

สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

5. การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
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 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
10. คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 

กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 กิโล 
คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

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

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 600 บาท ตลอดทริป 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง  เนื่องจากสายการบินแอร์มาเก๊า ไมส่ามารถท าการ REFUND ได้ 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

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

2. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง 
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ
สกุลฮ่องกงดอลลาร์ 


