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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ฮอ่งกง – หาดรพีลัสเ์บย ์– วคิตอเรยีพคี (จดุก ึง่กลางเขา) 

05.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ

ฮอ่งกง แอรไ์ลน ์  โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระ

ใหก้ับทา่น 
 

08.25 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์ เท ีย่วบนิที ่HX768  
 

12.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 

ช ัว่โมง) น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B 

สนามบนิตัง้อยู่บนเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิ

** ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 

600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ฮอ่งกง – หาดรพีลัสเ์บย ์– วคิตอเรยีพคี (จดุ

กึง่กลางเขา) 
Panda Hotel หรอื

เทีย่บเทา่ 

2 สวนสนกุฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั)  รวมคา่เขา้แลว้ 
Panda Hotel หรอื

เทีย่บเทา่ 

3 
ศนูยห์ยกและสมนุไพร – Jewelry Factory – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแช
กงหมวิ – อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน –สนามบนิฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

(สวุรรณภมู)ิ 
 

   

HILIGHT  

•เทีย่วสวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้แลว้) 

•ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์

•ไหวพ้ระทีว่ดัชือ่ดงั ณ วดัหวงัตา้เซยีน วดัแชกงหมวิ 

•อสิระชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้มากมาย ยา่นจมิซา่จุย่ 

•ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง แบบติม่ซ า กบัโจก๊
ละมนุลิน้ และ หา่นยา่ง 

 

วนัที1่. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ- ฮอ่งกง- หาดรพีลัสเ์บย-์ 
วคิตอเรยีพคี (จุดกึง่กลางเขา) 
 

วนัที2่. สวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั)  รวมคา่เขา้

แลว้ 
 

วนัที3่. ศนูยห์ยกและสมุนไพร-Jewelry Factory- วดั
หวงัตา้เซยีน-วดัแชกงหมวิ- อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-

สนามบนิฮอ่งกง- กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ 
 

โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX)  

เดนิทาง: พ.ค. - ต.ค. 62 

เร ิม่ตน้เพยีง 18,888.- 

ตะลยุ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์

3 วนั 2 คนื 
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กับมณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอั์นทันสมัย ผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ 

(TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บ

การออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางทา่นจะไดช้มทวิทศันข์อง

เกาะฮอ่งกง  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นชมววิทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณ วคิตอเรยีพคี (จดุกึง่กลางเขา) ถา่ยรูปคูก่ับววิทวิทศันข์อง

ตกึสงูบนเกาะฮ่องกง สามารถชมทัศนยีภาพอันงดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลูน ไดท้ัง้เกาะอย่าง

ชดัเจน ...จากนัน้น าทา่นนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัส์

เบย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสักการบชูาขอพร

ศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิเจา้แม่ทับทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กันวา่ถา้

ใครมาขอกมั็กสมหวังทกุครัง้ไป 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ฮอ่งกง Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 สวนสนกุฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั)  รวมคา่เขา้แลว้ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 จากนัน้น าทา่นเขา้สูด่นิแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์แห่ง

นี้เป็นสวนสนุกแห่งที ่5 ของดสินียแ์ลนดท์ัว่โลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนาน

มากมายเป็นสวนสนุกและรสีอรท์ระดบัโลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลนัเตา  

เปิดใหม!่!  รอยลั ปร ิน้เซส การเ์ดน้ สถานทีท่ีผู่เ้ขา้ชมจะไดพ้บกบัเจา้หญงิดสินียใ์นสวนทีง่ดงาม 

ในขณะทีแ่ขกตวันอ้ยเองไดแ้ปลงโฉมเป็นเจา้หญงิดสินียท์ีต่นชืน่ชอบดว้ยเชน่กนั  และ เครือ่งเลน่

ใหมล่า่สดุของ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์อยู่ในโซน ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ครัง้แรกของเครือ่งเลน่ธมีมาร์

เวลนในสวนสนุกดสินีย ์Iron Man Experience ไดร้วมสว่นส าคญัตา่งๆทีส่มบูรณ์แบบของฮ่องกง 

ดว้ยการจ าลองการบนิ ฉายภาพ 3 มติ ิเสยีงเซอรร์าวดแ์ละสเปเชีย่ลเอฟเฟ็กตอ์ืน่ๆทีท่ าให ้คุณได ้

สมัผัสเรือ่งราวการสูร้บของมารเ์วลกบักองก าลงัทีช่ัว่รา้ยของไฮดรา! MYSTIC POINT  จัดโซนให ้

เป็นลกัษณะของโซนแห่งความลกึลบัและพศิวง  เนน้จุดหลกัทีเ่ครือ่งเลน่บา้นลกึลบัทีช่ ือ่ว่า 

“MYSTIC  MANOR” และสวนแห่งเทวนยิายรอใหท้า่นพสิจูนไ์ปสมัผัสแลว้  “กรซิลยีก์ลัช” 

(GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์เปิดโลกตะวันตก ผจญภยั

หลากหลายทศิทาง แปลกใหม่ มันส ์ไม่เหมอืนใคร กบัรถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่น “รัน อเวย ์

มายน ์คารส์ ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแ้น่นครัง้แรกกบัโคสเตอรภ์าคพืน้ดนิหลากหลาย

ทศิทางรายรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตาเลีย้วเลาะผ่านโตรกธาร น ้าพุรอ้น “ ไกเซอร ์กลัช” 

(GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุ่งสะเทอืนทัว่ทัง้พืน้ดนิแลว้มาเยีย่มบา้นชา่งตเีหล็กหลบสายน ้าทีส่าด

สา่ย และรา้นของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้นของเปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพือ่นใหม่ เล็งใหแ้ม่น แลว้พ่น

สายน ้าจากเครือ่งสบูลมของชา่งตเีหล็ก  สนุกสนานกนัแบบเย็นฉ ่า จากนัน้พบกบัการตอ้นรับแบบ

ไวลด ์เวสต ์กบัเพือ่นทีแ่สนวเิศษ มกิกี,้ มนินี่, ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสือ้ผา้น่ารกัและสองเพือ่น

ดสินีย ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และเคไนย ์ 

ดนิแดนทีย่ ิง่ใหญ่เหนือค าบรรยายอกีทีห่นึง่ทีไ่ม่ควรพลาด “ทอย สตอรีแ่ลนด”์ (TOY 

STORYLAND)  ธมีแลนดจ์ากดสินียพ์คิซารส์ าหรับเด็กทกุวัย เมือ่เหลา่ของเลน่ออกมาสนุกสนาน 

ระวัง! ปฏบิัตกิารร่วมกบักองก าลงัของแอนดี ้ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดร๊อป (TOY SOLDIER 

PARACHUTE DROP) ทิง้ด ิง่จากความสงู 25 เมตร ดิง่พสธุาร่อนจากเวหาสูพ่ืน้โลก,แลว้รว่มวิง่ไล่

งับหาง สา่ยหัว สา่ยหางโยกกนัหวัหมุน กบั สลิง้กีด้อ๊กสปิน (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สดุเสยีง 

หวาดเสยีว อะดรนีาลนีกระฉูด บนรางรูปตวั U ทีค่วามสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร ์อารซ์ ีเรเซอร ์(RC 

RACER)นอกจากนี้ทา่นสามารถเลน่เครือ่งเลน่อันทนัสมัยและสนุกสนาน อกี 4 โซน โซนแรก “เมน

สตรที ยู เอส เอ” (MAIN STREET USA) กา้วเขา้สู ่ความมชีวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลองของ

อเมรกินัทาวน ์สนุกสนานไปกบั ไฟลทอ์อฟ แฟนตาซ ีพาเหรด 2 รอบของทกุวัน ทา่นจะไดพ้บกบั

รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหารมากมายสนุกกบัรถไฟไอน ้าโบราณรอบสวนสนุกโซนทีส่อง“ทู
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มอรโ์รวแ์ลนด”์  (TOMORROW LAND)  ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผา่นหว้งอวกาศอันมดืมดิ

ไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร ์ไฮเปอรส์เปซ เมาทเ์ทน (Hyperspace Mountain)  

โซนทีส่าม “แฟนตาซแีลนด”์ (FANTASY LAND) ดืม่ด า่ไปกบัโลกแห่งเทพนยิาย พบกบัเจา้หญงิ 

ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกบัเมอืงเทพนยิายลอ่งเรอืตามเรือ่งราวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล 

เวลิด์” (IT’S A SMALL WORLD) ประทบัใจไปกบัการแสดงแบบบรอดเวย ์ที“่Mickey and the 

Wondrous Book”โซนสดุทา้ยโซนทีส่ี ่“แอดเวนเจอรแ์ลนด”์ (ADVANTURE LAND) ดนิแดน

แห่งการผจญภยัอันน่าตืน่เตน้สมัผัสความเรา้ใจกบัการผจญภยัในป่าลกึลบัของเอเชยีและแอฟรกิา

ในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะเร ิม่ตน้การผจญภยับน

เรอืส ารวจทีล่อ่งไปตามแม่น ้าสายใหญห่ัวใจหลกัของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์า่นป่าลกึลบัทีท่กุโคง้น ้า

จะมสี ิง่ลกึลบัและสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ตา่งๆรออยู่เพือ่สรา้งความสนุกใหก้บัผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืนไม่ว่าจะ

เป็นฝูงชา้งทีเ่ลน่น ้าอยา่งสนุกสนานตืน่เตน้กบัการ ผจญภยักบัสตัวป่์านานาชนดิ, Tarzan’s Tree 

House บา้นตน้ไมข้องทารซ์าน และชมขบวนพาเหรด ชว่งกอ่นสวนสนุกจะปิด 

                       *รบัประทานอาหารกลางวนั-ค า่ อสิระตามอธัยาศยั* 

  เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ฮอ่งกง Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 จากนัน้น าชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของฮ่องกงในเรือ่งการออกแบบ

เครือ่งประดบั ทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! และน าทา่นเลอืกซือ้ยาสมุนไพรจนีตา่งๆ 

จากนัน้น าทา่นนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อุทศิใหก้บัWong Tai Sin 

เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลทัธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลงัวเิศษ และกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีน

ในเวลาตอ่มา เป็นวัดทีช่าวฮ่องกงเชือ่ว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิ ์เป็นหนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮ่องกง มี

เทพซึง่ข ึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ จะมผีูค้นมากมายทีน่ าธูป และของมาสกัการะเพือ่ขอ

พรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีกัษณะ

คลา้ยวัดจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม.. 

จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวดัเกา่แกท่ีม่คีวามศกัดิส์ทิธิม์าก มอีายุกว่า 300 ปี ตัง้อยู่ใน

เขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่ว่าทา่นแชกง 

เนื่องจากมเีหตกุารณจ์ลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าให ้

คนทัว่ไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบ

ผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหนัน าโชคทีต่ัง้อยู่ในวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของ

เราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วง

ไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาส ิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันน า

โชคม ี4 ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา 

และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมา

วัดนี้เพือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่ว่ากงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวั

และน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศยั เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City 

กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัตา่งๆ ระดบัโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, 

Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขาย

ของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria   
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                               *รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั* 

ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง 

21.45 น.      ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิฮ่องกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX761 

23.55 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

ตะลุย ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์ 
3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ18ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ18ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ18ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

25-27 พฤษภาคม 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 17,888.- 11,813.- 5,000 

01-03 มถินุายน 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 16,888.- 11,388.- 4,500.- 

15-17 มถินุายน 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 17,888.- 12,088.- 4,500.- 

22-24 มถินุายน 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 17,888.- 12,088.- 4,500.- 

29 ม.ิย.-01 ก.ค. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 17,888.- 12,088.- 4,500.- 

06-08 กรกฏาคม 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 17,888.- 12,088.- 4,500.- 

20-22 กรกฏาคม 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 17,888.- 12,088.- 4,500.- 

27-29 กรกฏาคม 62 24,888.- 24,888.- 24,888.- 22,888.- 13,588.- 6,000.- 

03-05 สงิหาคม 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 17,888.- 12,088.- 4,500.- 

10-12 สงิหาคม 62 24,888.- 24,888.- 24,888.- 22,888.- 13,588.- 6,000.- 

17-19 สงิหาคม 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 17,888.- 12,088.- 4,500.- 

24-26 สงิหาคม 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 17,888.- 12,088.- 4,500.- 

07-09 กันยายน 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 17,888.- 12,088.- 4,500.- 

21-23 กันยายน 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 17,888.- 12,088.- 4,500.- 

28-30 กันยายน 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 17,888.- 12,088.- 4,500.- 

19-21 ตุลาคม 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 19,888.- 12,588.- 6,000.- 

26-28 ตุลาคม 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 18,888.- 13,088.- 6,000.- 

       

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 6,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไม่นับวันเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ท ีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมัีดจ าทีน่ั่งกับสาย

การบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่

ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคัญ!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการ

ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง 

เทา่นัน้  

2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปน

แอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีาร

เรยีกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
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เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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