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เดินทางตุลาคม 62  

ราคาเพียง 22,888.- 
เส้นทางการเดินทาง 
วันที่ 1  สนามบินนานาชาติเชียงใหม่–สนามบินนานาชาติฮ่องกง FD515 (06.10-09.45)–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย-์   
            วิคทอเรียพีค(จุดกึ่งกลางเขา)-สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค 
วันที่ 2  วัดแชกงหมิว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์(เต็มวัน)  
วันที่ 3 ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง)– เชียงใหม่(สนามบินนานาชาติเชียงใหม่) FD516 (10.35-12.25) 
(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (HX761:21.45-23.55) 

เชียงใหม่บินตรง ฮ่องกง สนุกสุดมนัส ์
ดิสนีย์แลนด์ และ โอเชี่ยนปาร์ค 3 วัน 2 คืน 
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วันท่ี 1 
สนามบินนานาชาติเชยีงใหม–่สนามบินนานาชาติฮ่องกง FD515 (06.10-09.45)– 
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์- วิคทอเรียพีค(จุดกึ่งกลางเขา)-สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค 

04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย(FD) โดยมี
เจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

06.10 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD515  
 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง 
หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่น่ังบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม* 

09.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นฮ่องกง บริเวณประตูทางออก Exit B 

 นําท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1993 มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอ
พรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม  และขอพรจากเทพเจ้าองค์อ่ืนๆ ด้วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร่ํารวยจากเทพไฉ่ซิงเอ้ีย ,ขอพร
เรื่องความรัก ให้สมหวังในรัก ขอพรได้จากเทพแห่งความรัก และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อ่ืนๆ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ นําท่านชม
วิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณเขาวิคตอเรีย (จุดชมวิวกึ่งกลางเขา) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกง 
จากนั้นนําชม โรงงานจิวเวลร่ี ซ่ึงเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซ้ือได้
ในราคาพิเศษ!! และนําท่านแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซ้ือ กําไรหยก แหวนหยก เป็น
เครื่องประดับตามอัธยาศัย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค (รวมค่าบัตร)สวนสนุกกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่สุดในฮ่องกง รวมเครื่องเล่น
เอาไว้มากมาย นอกจากเครื่องเล่นแล้วก็ยังมีการแสดงโชว์ของสัตว์แสนรู้ และสวนสัตว์อยู่ภายในโอเชี่ยนปาร์ค ไฮไลท์ยอดนิยมก็
คือการนั่ง Cable Car ข้ึนไปชมวิวที่ยอดเขา ระหว่างนั่งก็จะมองเห็นวิวเครื่องเล่นต่างๆพร้อมกับท้องทะเลและภูเขาสวนสนุกแห่งนี้
เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 มีพ้ืนที่ครอบคลุมมากกว่า 572 ไร่ มีหลากหลายโซนให้ท่านได้สนุกสนาน อาทิเช่น 
1. มหัศจรรย์สัตว์เอเชีย (Amazing Asian Animals) Amazing Asian Animals ในนี้จะรวบรวมเหล่าสัตว์ไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
แพนด้าตัวเล็ก แพนด้าตัวใหญ่ ซาลาแมนเดอร์จีน จระเข้จีน นกชนิดต่างๆ กว่า 70 สายพันธุ ์รวมถึงโชว์นกสุดน่ารัก 
2. ผจญภัยในออสเตรเลีย (Adventures in Australia) เป็นการจําลองสถานที่ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลียมาอยู่ในฮ่องกง
เป็นครั้งแรก โดยโซนนี้ตั้งอยู่บริเวณโรงหนัง The Great Entertainment ในนี้จะมีพวกหมีโคล่าสายพันธุ์ใต้ จิงโจ้แคระคอแดง 
(Red-necked Wallaby) และนกขยันหัวเราะ (Laughing Kookaburra) ซ่ึงเอามาจากออสเตรเลีย 
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3. Hong Kong Jockey Club Sichuan Treasures บ้านของลิงสีทองสองตัวชื่อว่า “Le Le” กับ “Qi Qi” และแพนด้าตัวยักษ์ “An An”  
4. เดอะ แกรนด์ อควาเรียม (The Grand Aquarium) โดมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพ้ืนที่ถึง 5.5 เมตร รวมไปถึง
อุโมงค์โขดหินที่มีแผ่นอะครีลิคขนาดใหญ่กว้างถึง 13 เมตร ท่านจะได้ใกล้ชิดและตื่นตาตื่นใจไปกับปลากว่า 400 สายพันธุ์ 5,000 
ตัว 
5. การแสดง “จักรพรรดิของท้องฟ้า” (Emperors of The Sky) รวบรวมเหล่าสัตว์นานาชนิดมาจัดการแสดงให้เราได้ดูชมกันกว่า 
68 สายพันธุ ์เช่น นกอินทรีย์ นกแก้ว เต่า แมวน้ํา เป็นต้น 
6. OLD HONG KONG จําลองฮ่องกงในยุคสมัยก่อน ประมาณยุค 50 ถึง 70 มีความวินเทจ มีร้านรวงต่างๆ มากมาย ทั้งร้านขายของ
ชําร่วย ร้านขายของฝาก ร้านอาหารพ้ืนเมือง ร้านขนมต่างๆ มากมายหลายร้าน 
สําหรับโซนเครื่องเล่น มีหลากหลายเครื่องเล่นให้ท่านได้เลือกเล่น โดยการนั่งรถไปยังยอดเขา ซ่ึงสามารถไปได้ 2 ช่องทางคือ ข้ึน
กระเช้าลอยฟ้า ที่มีกว่า 252 คัน สามารถรับส่งผู้เข้าชมได้กว่า 3,600 คนต่อชั่วโมง ด้วยความเร็วสมํ่าเสมอที่ 3.2 เมตรต่อวินาที
และใช้เวลาเดินทางรวม 8 นาที เพ่ือสัมผสัวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ หรือ นั่งรถไฟด่วนโอเชี่ยน (Ocean Express) จะมีความเร็วกว่าโดย
จะเคล่ือนรถผ่านอุโมงค์ระยะทาง 1.3 กิโลเมตรในเวลาเพียง 3 นาท ีสําหรับเครื่องเล่นมีดังนี้  
-แฮร์ เรสเซ่อร์ (Hair Raiser) รถไฟเหาะที่อยู่ท่ามกลางวิวธรรมชาติอันสวยงาม มีความหวาดเสียวเล็กน้อย 
-เวิร์ลล่ี เบิร์ด (Whirly Bird)ม้าหมุนลอยฟ้า 
-เดอะ แฟลซ (The Flash) เป็นเครื่องเล่นรูปทรงเลียนแบบสายฟ้า ที่จะเหวี่ยงเราไปมาอย่างรวดเร็ว  
-เรฟ บูสเตอร์ (Rev Booster)เครื่องเล่นที่จะนําท่านกลับไปอายุ 14 อีกครั้ง เป็นที่นั่งหมุนวนไปรอบๆ หากท่านอยากผ่อนคลาย
จากเครื่องเล่นเสียวๆ สามารถแวะมาจุดนี้ได้ 
-รถไฟเหมืองแร่ (Mine train)เป็นรถไฟที่จะนําท่านไปชมเหมืองแร่ ด้วยความยาวกว่า 85 เมตร และด้านล่างรางรถไฟจะเป็นทะเล   

คํ่า พร้อมคณะที่จุดนัดหมาย นําท่านรับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง Panda Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2 วัดแชกงหมิว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์(เต็มวัน) รวมค่าเข้าแล้ว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา 

นําท่านนมัสการ วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปี สร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงท่านแชกง คน
จีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ  แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนํา
โชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพ่ือจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และ
ถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด  ในองค์กังหันนําโชคมี 4 
ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆ 
วันที ่2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพ่ือถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้าย
และโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน 
 

 จากนั้นนําท่านสู่  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร) สวนสนุกแห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก เพียบพร้อม
ด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ทระดับโลกที่ถูกเนรมิตข้ึนบนเกาะลันเตา  MYSTIC POINT จัด
โซนให้เป็นลักษณะของโซนแห่งความลึกลับและพิศวง  เน้นจุดหลักที่เครื่องเล่นบ้านลึกลับที่ชื่อว่า “MYSTIC  MANOR” และสวน
แหง่เทวนิยายรอให้ท่านพิสูจน์ไปสัมผัสแล้ว  “กริซลีย์กัลช” (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิด
โลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถ่ือน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส 
” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพ้ืนดินหลากหลายทิศทางรายรอบด้วยแดนเถ่ือนแปลกตาเลี้ยว
เลาะผ่านโตรกธาร น้ําพุร้อน “เกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพ้ืนดินแล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตีเหล็กหลบ
สายนํ้าที่สาดส่าย และร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพ่ือนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายน้ําจากเครื่องสูบ
ลมของช่างตีเหล็ก  สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ํา จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพ่ือนที่แสนวิเศษ มิกกี้, มินนี่, ชิพ 
แอนด์ เดลในชุดเสื้อผ้าน่ารักและสองเพ่ือนดิสนีย์ กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้า และเคไนย ์ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนือคําบรรยายอีกที่หนึ่งที่
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ไม่ควรพลาด “ทอย สตอรี่แลนด์” (TOY STORYLAND)  ธีมแลนด์จากดิสนีย์พิคซาร์สําหรับเด็กทุกวัย เม่ือเหล่าของเล่นออกมา
สนุกสนาน ระวัง! ปฏิบัติการร่วมกับกองกําลังของแอนดี้ ทอยโซลเจอร์ พาราชู้ตดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิ้งดิ่ง
จากความสูง 25 เมตร ดิ่งพสุธาร่อนจากเวหาสู่พ้ืนโลก,แล้วร่วมวิ่งไล่งับหาง ส่ายหัว ส่ายหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิ้งกี้ด๊อกสปิน 
(SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ 
(RC RACER)นอกจากนี้ท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกสนาน อีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ยู เอส เอ” (MAIN 
STREET USA) ก้าวเข้าสู่ ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกันทาวน์ สนุกสนานไปกับ ไฟลท์ออฟ แฟนตาซี พาเหรด 2 
รอบของทุกวัน ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายสนุกกับรถไฟไอน้ําโบราณรอบสวนสนุกโซนที่สอง
“ทูมอร์โรว์แลนด์”  (TOMORROW LAND) ตื่นเต้น สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านห้วงอวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอร์โคสเตอร์
“ไฮเปอร์สเปซ เมาท์เท่น” (HYPERSPACE MOUNTAIN) และโซนที่สาม “แฟนตาซีแลนด์” (FANTASY LAND) ดื่มด่ําไปกับโลกแห่ง
เทพนิยาย พบกับเจ้าหญิง ณ ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา สนุกกับเมืองเทพนิยายล่องเรือตามเรื่องราวรอบโลกที่  “อิทส์ อะ สมอล 
เวิล์ด” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย์ ที่ มิกกี้ส์กับหนังสือนิทานวิเศษ” (MICKEYS AND THE 
WONDERROUS BOOK)  โซนสุดท้ายโซนที่ส่ี “แอดเวนเจอร์แลนด์” (ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น
สัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) ซ่ึง
นักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสํารวจที่ล่องไปตามแม่น้ําสายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลึกลับที่ทุก
โค้งน้ําจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพ่ือสร้างความสนุกให้กับผู้ที่เข้าไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงช้างที่เล่ นน้ํา
อย่างสนกุสนานตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด, Tarzan’s Tree House บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน และขบวนพาเหรด
สีสันอันตระการตาของพาเหรด“ดิสนีย ์เพนท ์เดอะไนท์” (DISNEY PAINT THE NIGHT) ในยามค่ําคืน                        
*อิสระอาหารกลางวัน และ เย็น เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลาอันสนุกสนานของท่าน* 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า พร้อมคณะที่จุดนัดหมาย นําท่านเดินทางกลับที่พัก 
ที่พัก ฮ่องกง Panda Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 
ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง)– เชียงใหม่(สนามบินนานาชาตเิชียงใหม่) FD516 (10.35-
12.25) 

06.00 น. บริการปลุกท่าน และเช็คเอาท์ออกจากที่พัก เพ่ือเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
10.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพ่ือเดินทางกลับเชียงใหม่  โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 516 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
12.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ 

 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ 
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ*** 

 



  5 เชียงใหม่บินตรง ฮ่องกง สนุกสุดมันส์ ดิสนีย์แลนด์ และ โอเชี่ยนปาร์ค 3 วัน 2 คืน (FD)    [GQ1CNXHKG-FD004] 

 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง ฮอ่งกง สนุกสุดมันส์ ดิสนีย์แลนด์ และ โอเชี่ยนปาร์ค  
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 62 22,888 22,888 22,888 21,888 4,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 6,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินค่าทัวร์แล้วเท่านั้น 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง หาก

ไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึน 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. การยกเลิการเดินทาง 
 6.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 6.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

6.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

6.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางไปต่างประเทศโดย
ผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและต่างประเทศ ข้ึนอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
หัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 

6.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง 
 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 



  6 เชียงใหม่บินตรง ฮ่องกง สนุกสุดมันส์ ดิสนีย์แลนด์ และ โอเชี่ยนปาร์ค 3 วัน 2 คืน (FD)    [GQ1CNXHKG-FD004] 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ +ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ตามรายการ +ค่านํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย 20 กิโล 
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 2 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
8. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้ําหนกัเกินจากทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมท่านละ 600 บาท ท่าน/ทริป 
 

เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดข้ึนจริง  เน่ืองจากสายการบินแอร์เอเชีย ไม่สามารถทําการ REFUND ได้  

 



  7 เชียงใหม่บินตรง ฮ่องกง สนุกสุดมันส์ ดิสนีย์แลนด์ และ โอเชี่ยนปาร์ค 3 วัน 2 คืน (FD)    [GQ1CNXHKG-FD004] 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้อง

คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน
สกุลฮ่องกงดอลลาร์ 


