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รหัสโปรแกรม : 13126 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 

 

 

HILIGHT  

•เทีย่วสวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้

แลว้) 
•ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัส์
เบย ์
•ไหวพ้ระทีว่ดัชือ่ดงั ณ วดัหวงัตา้เซยีน วดัแช
กงหมวิ  
•อสิระชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้มากมาย ยา่นจมิซา่จุย่ 
•ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง แบบติม่ซ า กบัโจก๊
ละมุนลิน้ และ หา่นยา่ง 
 

วนัที1่. กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ- ฮอ่งกง- หาดรพีลัสเ์บย-์ 
วคิตอเรยีพคี (จดุกึง่กลางเขา) 
 

วนัที2่. สวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั)  รวมคา่เขา้

แลว้ 

วนัที3่. ศนูยห์ยกและสมนุไพร-Jewelry Factory- วดั
หวงัตา้เซยีน-วดัแชกงหมวิ- อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-
สนามบนิฮอ่งกง- กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
 

โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX)  

เดนิทาง: พ.ค. - ต.ค. 62 

เร ิม่ตน้เพยีง 18,888.- 

 ตะลยุ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์ 

3 วนั 2 คนื 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่25-27 พ.ค.62 19,888.- 

วนัที ่01-03 ม.ิย.62  18,888.-   

วนัที ่15-17 ม.ิย., 29 ม.ิย.-01ก.ค., 

   07-09, 21-23, 28-30 ก.ย., 22-24 ม.ิย., 06-08, 20-22 ก.ค. 62 

   03-05, 17-19, 24-26 ส.ค. 62 19,888.- 

วนัที ่27-29 ก.ค., 10-12 ส.ค. 62 (วนัหยุด) 24,888.- 

วนัที ่19-21 ต.ค. 62 21,888.- 

วนัที ่26-28 ต.ค. 62 20,888.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

 

 
 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ – ฮอ่งกง – หาดรพีลัสเ์บย ์– 
วคิตอเรยีพคี (จดุกึง่กลางเขา) 
 

✈ 🍽 🍽 
Panda Hotel 
หรอืเทีย่บเทา่ 

2 สวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั)  รวมคา่เขา้แลว้ 🍽  x x 

Panda Hotel 

หรอืเทีย่บเทา่ 

3 

ศูนยห์ยกและสมุนไพร – Jewelry Factory – วดั
หวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ – อสิระชอ้ปป้ิงถนน
นาธาน –สนามบนิฮอ่งกง – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ 

 

🍽 🍽 ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ – ฮอ่งกง – หาดรพีลัสเ์บย ์– วคิตอเรยีพคี (จดุกึง่กลางเขา) 

 

05.30 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์K สายการ

บนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์  โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง

และสมัภาระใหก้บัท่าน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.25 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่HX768  

 

12.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 

ช ัว่โมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B 

สนามบนิตัง้อยู่บนเกาะลนัเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง

ประเทศจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าท่านเดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมัย ผ่าน

สะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาว

มากกวา่ 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงัระดบัโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์

ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณ วคิตอเรยีพคี (จุดกึง่กลางเขา) ถ่ายรูปคูก่บัววิ

ทวิทัศนข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกง สามารถชมทัศนียภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ได ้

ทัง้เกาะอย่างชดัเจน ...จากนัน้น าท่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ 

ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกท่องเทีย่วจ านวนมากเดนิทาง

มาสกัการบูชาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิเจา้แมท่บัทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ 

โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้ใครมาขอก็มักสมหวงัทุกครัง้ไป 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

         เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ฮอ่งกง Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่2 สวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั)  รวมคา่เขา้แลว้ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 จากนัน้น าท่านเขา้สูด่นิแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์

แห่งน้ีเป็นสวนสนุกแห่งที ่5 ของดสินียแ์ลนดท์ั่วโลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความ

สนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรสีอรท์ระดบัโลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลนัเตา เปิดใหม!่!  

รอยลั ปร ิน้เซส การเ์ดน้ สถานทีท่ีผู่เ้ขา้ชมจะไดพ้บกบัเจา้หญงิดสินียใ์นสวนที่งดงาม ในขณะที่

แขกตวันอ้ยเองไดแ้ปลงโฉมเป็นเจา้หญงิดสินียท์ีต่นชืน่ชอบดว้ยเชน่กนั  และ เคร ือ่งเลน่ใหม่

ลา่สุดของ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์อยู่ในโซน ทูมอรโ์รวแ์ลนดค์รัง้แรกของเครือ่งเลน่ธมีมารเ์วลนส

วนสนุกดสินีย ์Iron Man Experience ไดร้วมสว่นส าคญัตา่งๆทีส่มบรูณแ์บบของฮอ่งกงดว้ยการ

จ าลองการบนิ ฉายภาพ 3มติ ิเสยีงเซอรร์าวดแ์ละสเปเชีย่ลเอฟเฟ็กตอ์ืน่ๆทีท่ าให ้คุณไดส้มัผัส

เรือ่งราวการสูร้บของมารเ์วลกบักองก าลงัทีช่ัว่รา้ยของไฮดรา! MYSTIC POINT  จัดโซนใหเ้ป็น

ลกัษณะของโซนแห่งความลกึลบัและพศิวง  เนน้จุดหลกัทีเ่ครือ่งเลน่บา้นลกึลบัทีช่ ือ่วา่ 

“MYSTIC  MANOR” และสวนแห่งเทวนยิายรอใหท้่านพสิจูนไ์ปสมัผัสแลว้  “กรซิลยีก์ลัช” 

(GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรคพ์เิศษสดุเฉพาะฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์เปิดโลกตะวนัตก ผจญภัย

หลากหลายทศิทาง แปลกใหม่ มันส ์ไม่เหมอืนใคร กบัรถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่น “รัน อเวย ์

มายน ์คารส์ ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแ้น่นครัง้แรกกบัโคสเตอรภ์าคพืน้ดนิ

หลากหลายทศิทางรายรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตาเลีย้วเลาะผ่านโตรกธาร น ้าพุรอ้น “ ไกเซอร ์

กลัช” (GEYSER GULCH) ทีพ่วยพุ่งสะเทอืนทั่วทัง้พืน้ดนิแลว้มาเยีย่มบา้นชา่งตเีหล็กหลบ

สายน ้าทีส่าดสา่ย และรา้นของแหง้ทีก่ลายเป็นรา้นของเปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพือ่นใหม่ เล็งให ้

แม่น แลว้พ่นสายน ้าจากเครือ่งสบูลมของชา่งตเีหล็ก  สนุกสนานกนัแบบเย็นฉ ่า จากนัน้พบกบั

การตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพือ่นทีแ่สนวเิศษ มกิกี,้ มนิน่ี, ชพิ แอนด ์เดลในชดุเสือ้ผา้น่ารัก

และสองเพือ่นดสินีย ์กรซีลยี ์หมนีอ้ยโคดา้ และเคไนย ์ดนิแดนทีย่ ิง่ใหญ่เหนือค าบรรยายอกีที่

หนึง่ทีไ่ม่ควรพลาด “ทอย สตอรีแ่ลนด”์ (TOY STORYLAND)  ธมีแลนดจ์ากดสินียพ์คิซาร์

ส าหรับเด็กทุกวยั เมือ่เหลา่ของเลน่ออกมาสนุกสนาน ระวงั! ปฏบิัตกิารร่วมกบักองก าลงัของ

แอนดี ้ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่จากความสงู 

25 เมตร ดิง่พสธุาร่อนจากเวหาสูพ่ืน้โลก,แลว้ร่วมวิง่ไลง่บัหาง สา่ยหัว สา่ยหางโยกกนัหัวหมุน 

กบั สลิง้กีด้อ๊กสปิน (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สดุเสยีง หวาดเสยีว อะดรนีาลนีกระฉูด บนราง

รูปตวั U ทีค่วามสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร ์อารซ์ ีเรเซอร ์(RC RACER)นอกจากน้ีท่านสามารถ

เลน่เครือ่งเลน่อนัทันสมัยและสนุกสนาน อกี 4 โซน โซนแรก “เมนสตรที ยู เอส เอ” (MAIN 

STREET USA) กา้วเขา้สู่ ความมชีวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลองของอเมรกินัทาวน ์สนุกสนานไปกบั 

ไฟลทอ์อฟ แฟนตาซ ีพาเหรด 2 รอบของทุกวนั ท่านจะไดพ้บกบัรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึและ

รา้นอาหารมากมายสนุกกบัรถไฟไอน ้าโบราณรอบสวนสนุกโซนทีส่อง“ทูมอรโ์รวแ์ลนด”์  

(TOMORROW LAND)  ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านหว้งอวกาศอนัมดืมดิไปกบัโรลเลอร์

โคสเตอร ์ไฮเปอรส์เปซ เมาทเ์ทน (Hyperspace Mountain) โซนทีส่าม “แฟนตาซแีลนด”์ 

(FANTASY LAND) ดืม่ด า่ไปกบัโลกแห่งเทพนยิาย พบกบัเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา 

สนุกกบัเมอืงเทพนยิายลอ่งเรอืตามเรือ่งราวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล เวลิด์” (IT’S A SMALL 

WORLD) ประทับใจไปกบัการแสดงแบบบรอดเวย ์ที“่Mickey and the Wondrous Book”

โซนสดุทา้ยโซนทีส่ี ่“แอดเวนเจอรแ์ลนด”์ (ADVANTURE LAND) ดนิแดนแห่งการผจญภัยอนัน่า

ตืน่เตน้สมัผัสความเรา้ใจกบัการผจญภัยในป่าลกึลบัของเอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน “จังเกลิ ริ

เวอร ์ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึง่นักท่องเทีย่วจะเริม่ตน้การผจญภยับนเรอืส ารวจทีล่อ่งไป

ตามแม่น ้าสายใหญ่หัวใจหลกัของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ่์านป่าลกึลบัทีทุ่กโคง้น ้าจะมสี ิง่ลกึลบัและ

สิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ตา่งๆรออยู่เพือ่สรา้งความสนุกใหก้บัผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืนไม่วา่จะเป็นฝูงชา้งที่

เลน่น ้าอย่างสนุกสนานตืน่เตน้กบัการ ผจญภัยกบัสตัวป่์านานาชนดิ, Tarzan’s Tree House บา้น

ตน้ไมข้องทารซ์าน และชมขบวนพาเหรด ชว่งกอ่นสวนสนุกจะปิด 

                       *รบัประทานอาหารกลางวนั-ค า่ อสิระตามอธัยาศยั* 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ฮอ่งกง Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3 ศูนยห์ยกและสมุนไพร – Jewelry Factory – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ –  
อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน –สนามบนิฮอ่งกง – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 จากนัน้น าชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบ

เครือ่งประดบัท่านสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! และน าท่านเลอืกซือ้ยาสมุนไพรจนีตา่งๆ 

จากนัน้น าท่านนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อทุศิใหก้บัWong Tai Sin 

เด็กหนุ่มผูร้เิริม่ในการศกึษาลทัธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวงัตา้เซยีน

ในเวลาต่อมา เป็นวดัทีช่าวฮ่องกงเชือ่วา่มคีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวดัทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮอ่งกง

มเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผูีค้นมากมายทีน่ าธูป และของมาสกัการะเพือ่

ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีกัษณะ

คลา้ยวดัจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม..จากนัน้เดนิทาง

ไป วดัแชกงหมวิ เป็นวดัเกา่แกท่ีม่คีวามศกัดิส์ทิธิม์าก มอีายุกวา่ 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatinวดั

แชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณถ์งึบุคคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ท่านแชกง เน่ืองจากมี

เหตกุารณจ์ลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดท้ าวรีะประวตัไิว ้ท าใหค้นทั่วไป

ยกย่องและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบ

ผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหันน าโชคทีต่ัง้อยู่ในวดัเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติ

ของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หาก

คนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ใน

องคก์งัหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สม

ความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวนัที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกง

และนักธุรกจิจะมาวดัน้ีเพือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภัยไข ้

เจ็บออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศยั เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour 

City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัตา่งๆ ระดบัโลกกวา่ 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   

                               *รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั* 

ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

21.45 น.      ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX761 

23.55 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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ตะลยุ 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 มถิุนายน 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 16,888.- 11,388.- 4,500.- 

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

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

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

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

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

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

       

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 6,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั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 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

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

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนั

เดนิทาง เท่านัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ

บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
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6. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน 
     5. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

หมายเหตุ : 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีที่มผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

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

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุ 

 


