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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิง + City Gate Outlet  

05.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธ่ยแ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) 

อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่5 เคานเ์ตอร ์M โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความ

สะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับทา่น 
 

08.15 น. ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทีย่วบนิที ่CX700  

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 

12.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 

ช ัว่โมง) น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B  

วนั โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรมทีพ่กั 

1 

กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิง + City 

Gate Outlet 

Panda Hotel หรอืเทีย่บเทา่ 

2 

ฮอ่งกง – วดัแชกง – วดัหวงัตา้เซยีน – Jewelry Factory –ศนูย์

หยกและสมนุไพร – วดัเจา้แมก่วนอมิ – ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ 

Panda Hotel หรอืเทีย่บเทา่ 

3 
ฮอ่งกง – หาดรพีลสัเบย ์– จดุชมววิวคิตอเรยีพคี – กรงุเทพฯ   

HILIGHT  

•ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทีฮ่อ่งกง วดัแชกงและเจา้แม่

กวนอมิ ณ หาดรพีลสัเบย ์

•ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มน ัง่กระเชา้นองปิงชมววิ 

360 องศา 

•ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจดุชม

ววิทีส่งูท ีส่ดุ 

•ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ ี ่ยา่นจมิซาจุย่, ซติ ีเ้กทเอาทเ์ลท 

•เมนพูเิศษ ต ิม่ซ าตน้ต าหรบั, หา่นยา่ง 

 

วนัที1่. กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง-พระใหญล่นัเตา+กระเชา้ 

             นองปิง+City Gate Outlet 
 

วนัที2่. ฮอ่งกง – วดัแชกง-วดัหวงัตา้เซยีน – Jewelry 

Factory – ศนูยห์ยกและสมุนไพร – วดัเจา้แม่

กวนอมิ –  ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ 
 

วนัที3่. ฮอ่งกง – หาดรพีลสัเบย ์– จุดชมววิวคิตอเรยีพคี-  
            สนามบนิฮอ่งกง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ 
 

โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค (CX)  

เดนิทาง: พ.ค. - ต.ค. 62 

ราคาเริม่ตน้ 17,888.- 

ฮอ่งกง เฮง เฮง เฮง 

3 วนั 2 คนื 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะลันเตาขึน้กระเชา้นองปิง เพือ่สัมผัสประสบการณ์อันน่าตืน่เตน้ชมววิ

ทวิทศันห์มูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงูแบบ360องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลา

ประมาณ 25 นาท ีจากนัน้น าทา่นนมัสการพระโพธสัิตวก์วนอมิ พระมัญชศูรโีพธสัิตว ์และพระสมันต

ภัทรโพธสัิตว ์ณ วัดโปหลนิ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 

องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถ์

เพิม่ขึน้ท าใหปั้จจบัุนมพีระภกิษุเดนิทางมาจ าวัดกนัเป็นจ านวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหว ้

อาหารทีเ่นือ้สัตวท์กุชนดิ วัดโปหลนิตัง้อยูท่ีร่ะดับความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทอง

สัมฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่

ทีด่า้นลา่ง ไต่ขึน้บันได 268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระน่ังประทับอยู่เหนอืระดับน ้าทะเล 371 เมตร องคพ์ระ

สรา้งจากการเชือ่มแผน่สัมฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ป

ยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีูปป้ันเทพธดิาก าลังถวายเครือ่งสักการะแดพ่ระ

พุทธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายาน จงึเป็นทีม่าของชือ่พระพทุธรูปเทยีนถานบนยอดเขานี้

เทยีนถานแปลวา่แทน่บชูาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนัน้เทีย่ว

ชมหมู่บา้นนองปิงทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน ้าชา 

รา้นอาหาร รา้ยขายของทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง  CITYGATE OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืก

ซือ้อยา่งครบครันตัง้แต ่NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ    

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

   เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ฮอ่งกง Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 
ฮอ่งกง – วดัแชกง – วดัหวงัตา้เซยีน – Jewelry Factory – ศนูยห์ยกและสมนุไพร – 
วดัเจา้แมก่วนอมิ – ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 จากนัน้น าทา่นนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อุทศิใหก้ับWong Tai Sin เด็ก

หนุ่มผูร้เิริม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลา

ต่อมา เป็นวัดทีช่าวฮอ่งกงเชือ่ว่ามคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกงมเีทพซึง่ขึน้

ชือ่ในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีน่ าธูป และของมาสักการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แต่

เรือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลัีกษณะคลา้ยวัดจนีสมัย

โบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอร่าม..จากนัน้เดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็น

วัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็น

อนุสรณ์ถงึบคุคลส าคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนือ่งจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทาง

ภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่

หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมุน

กังหันน าโชคทีตั่ง้อยู่ในวัดเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้น

หนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยกถ็อืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่า

เอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพ

ร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของ

เดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนีเ้พือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่วา่กังหันจะชว่ย

พัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 

 พาทา่นชมโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับรา้น Jewelry Factory จากนัน้น าทา่น

สู ่ศูนยห์ยกและสมุนไพร ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซือ้สมุนไพรทีไ่ดรั้บการ

การันตคีณุภาพจากรัฐบาลฮ่องกง  เจา้แม่กวนอมิ (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวัดเจา้แม่

กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสัิตวแ์หง่ความเมตตา ชว่ยคุม้ครอง

และปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิที ่Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้ง

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็ก  แต่เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีช่าวฮ่องกงนับถอืมาก แทบ

ทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพรกนัแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกว่าทีน่ีแ่ม่นมากทีพ่เิศษกวา่นัน้ 
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นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย จากนัน้ใหท้า่นมคีวามสขุ

กับการเดนิเทีย่วสัมผัสกับแหล่งชอ้ปป้ิงไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสนิคา้ ย่านจมิซาจุ่ย หรือ ศูนย์การคา้

ต่างๆ เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญท่ีสุ่ดแห่งหนึง่ย่าน Tsim Sha Tsui ทีม่ีรา้นคา้แบ

รนด์ดังกว่า 700 รา้น รา้นอาหารอีกเกอืบ 50 รา้น หรือ ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงทีฮ่่องกง กับ

สนิคา้หลากหลายชนิด อาท ิMARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, 

BALLY, G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กับสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงจากทัว่ทกุ

มุมโลก (อสิระอาหารค า่..... เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั) 

  เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ฮอ่งกง Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ฮอ่งกง – หาดรพีลสัเบย ์– จดุชมววิวคิตอเรยีพคี - กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 น าทา่นชมววิทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณยอดเขา The Peak  หรอื วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) 

ถา่ยรูปคู่กับววิทวิทัศนข์องตกึสงูบนเกาะฮ่องกงจดุชมววิทีส่งูทีส่ดุ และสวยทีส่ดุของฮอ่งกงสัมผัส

บรรยากาศสดชืน่ สามารถชมทศันยีภาพอันงดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลูน ไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน  

เป็นจดุชมววิ ชมไฟตกึสงูในฮอ่งกง ยอดเขาทีส่งู 552 เมตรจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยู่ในเกาะฮ่องกง ที่

ดา้นบนของ The Peak มอีาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรอื ครึง่วงกลมสงู 7 ชัน้ ภายใน

อาคารมพีพิธิภัณฑห์ุ่นขึผ้ ึง้มาดามทสุโซ ่(Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้น

ขายของทีร่ะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของฝาก รา้นขายของ Brand name เป็นแหล่งชอปป้ิง

ทีส่งูทีส่ดุในฮอ่งกง ...จากนัน้น าทา่นนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ 

ชายหาดรพัีลสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมา

สักการบชูาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิ เจา้แม่ทับทมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการ

ขอลกูทีเ่ชือ่กันวา่ถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทกุครัง้ไป 

กลางวนั  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกันทีจ่ดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง                                

19.50 น.      เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิคารเ์ธ่ยแ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทีย่วบนิที ่CX703 

21.50 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

**รถรางพคีจะถกูระงบัในชว่งแรกต ัง้แตว่นัท ี ่23 เมษายน 2562 จนถงึ เดอืนกรกฎาคม 2562  

เปลีย่นใชร้ถขึน้แทน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันารถรางพคี** 

 

ฮอ่งกง เฮง เฮง เฮง 
3วนั 2คนื โดยสายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ18ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกบัผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ18ปี 

[มเีตยีง] 

พักกบัผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ18ปี  
[ไม่มเีตยีง] 

พักกบัผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

วันที ่07-09 มถินุายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 
17,888 17,888 17,888 15,888 

 

9,688 5,000 
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วันที ่14-16 มถินุายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 
17,888 17,888 17,888 15,888 

 

9,688 5,000 

วันที ่21-23 มถินุายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 
19,888 19,888 19,888 17,888 11,688 

6,000 

วันที ่05-07 กรกฎาคม  2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 
18,888 18,888 18,888 16,888 9,988 

5,000 

วันที ่14-16 กรกฎาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 
17,888 17,888 17,888 15,888 8,988 

5,000. 

วันที ่02-04 สงิหาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 
19,888 19,888 19,888 17,888 8,988 

5,500. 

วันที ่23-25 สงิหาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 
    19,888 19,888 19,888 17,888 8,988 

5,500. 

วันที ่06-08 กันยายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 
18,888 18,888 18,888 16,888 9,988 

5,000 

วันที ่20-22 กันยายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 
18,888 18,888 18,888 16,888 9,988 

5,000 

วันที ่11-13 ตลุาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 
21,900 21,900 21,900 19,900 11,000 

6,000 

วันที ่12-14 ตลุาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX617 HKGBKK 2135-2330 
21,900 21,900 21,900 19,900 11,000 

6,000 

วันที ่18-20 ตลุาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 
21,900 21,900 21,900 19,900 11,000 

6,000 

วันที ่25-27 ตลุาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 
21,900 21,900 21,900 19,900 11,000 

6,000 

 

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

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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วนัที ่11-13, 12-14, 18-20, 25-27 ตลุาคม 2562  ทา่นละ 7,500 ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

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 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
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5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรมั / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ

บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 800 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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