
 

 

รหัสทัวร B2B1900957 
ทัวรฮองกง ตะลยุ ฮองกงดิสนียแลนด 3 วัน 2 คืน (HX) 
เที่ยวสวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด (รวมคาเขาแลว) 
ไหวพระขอพรกับเจาแมกวนอิม ณ หาดรีพัลสเบย 
ไหวพระที่วัดช่ือดัง ณ วัดหวังตาเซียน วัดแชกงหมิว  
อิสระชอปปم�งกับสินคามากมาย ยานจิมซาจุย 
ทานอาหารเชาสไตลฮองกง แบบต่ิมซํา กับโจกละมุนลิ้น และ หานยาง  
 

  

วนัที�1. กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ- ฮอ่งกง- หาดรพีลัสเ์บย-์ 
วคิตอเรยีพคี (จดุกึ�งกลางเขา) 
 

วนัที�2. สวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(เต็มวนั)  รวมคา่เขา้
แลว้ 

วนัที�3. ศนูยห์ยกและสมุนไพร-Jewelry Factory- วดั
หวงัตา้เซยีน-วดัแชกงหมวิ- อสิระชอ้ปปิ� งถนนนาธาน-
สนามบนิฮอ่งกง- กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ 
 



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่ 11-13, 25-27 พ.ค., 01-03, 15-17 มิ.ย., 29 มิ.ย.-01ก.ค., 

   07-09, 21-23, 28-30 ก.ย., 22-24 มิ.ย., 06-08, 20-22 ก.ค. 62 
   03-05, 17-19, 24-26 ส.ค. 62 19,888.- 

วันที่ 27-29 ก.ค., 10-12 ส.ค. 62 (วันหยุด) 24,888.- 
วันที่ 19-21 ต.ค. 62 21,888.- 
วันที่ 26-28 ต.ค. 62 20,888.- 

 

 
 

 

** ราคายังไมรวมคาทิปไกด + คนขับรถทานละ 600 บาท/ทริป/ตอทาน ** 

 เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮองกง – หาดรีพัลส
เบย – วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา) 
 

✈ � � 
Panda 

Hotel หรือ
เที่ยบเทา 

2 สวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด (เต็มวัน)  รวมคา
เขาแลว �  x x 

Panda 
Hotel หรือ
เที่ยบเทา 

3 

ศูนยหยกและสมุนไพร – Jewelry Factory – 
วัดหวังตาเซียน – วัดแชกงหมิว – อิสระชอปปم�ง
ถนนนาธาน –สนามบนิฮองกง – กรุงเทพฯ 
(สุวรรณภูมิ) 
 

� � ✈ 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮองกง – หาดรีพัลสเบย – วิคตอเรียพีค (จุด
กึ่งกลางเขา) 
 

05.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 
เคานเตอร K สายการบินฮองกง แอรไลน   โดยมีเจาหนาที่ ... คอยอํานวย
ความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 
 

08.25 น. ออกเดินทางสูฮองกงโดยสายการบินฮองกงแอรไลน  เที่ยวบินที่ HX768  
 

12.10 น. เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport  (เวลาทองถิ่น
เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอยแลว พรอมกัน ณ ทางออก EXIT B 
สนามบินตั้งอยูบนเกาะลันเตา ฮองกงเปนดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออก
เฉียงใตของประเทศจีนติดกบัมณฑลกวางตุง จากน้ันนําทานเดินทางผาน
เสนทางไฮเวยอันทันสมัย ผานสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA BRIDGE) 
ซึ่งเปนสะพานแขวนทางรถยนตที่มีความยาวมากกวา 2.2 กิโลเมตร ซ่ึงไดรับ
การออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอรแมน ฟอสเตอร ระหวางทาง
ทานจะไดชมทิวทัศนของเกาะฮองกง  
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณ วิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา) 
ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกง สามารถชมทัศนียภาพอัน
งดงามของเกาะฮองกงและเกาลูน ไดทั้งเกาะอยางชัดเจน ...จากน้ันนําทาน



 

 

นมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส
เบย สรางขึ้นในป ค.ศ.1993 ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทาง
มาสักการบูชาขอพรศกัดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิมเจาแมทับทิมและเทพเจาแหง
โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถาใครมาขอก็มักสมหวังทุกครัง้ไป 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
         เดินทางเขาสูทีพั่ก ฮองกง Panda Hotel หรือเทียบเทา 
วันที่ 2 สวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด (เต็มวัน)  รวมคาเขาแลว 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา 
 จากน้ันนําทานเขาสูดินแดนแหงความฝน “HONGKONG DISNEYLAND” 

ฮองกงดิสนียแลนด แหงน้ีเปนสวนสนุกแหงท่ี 5 ของดิสนียแลนดทั่วโลก 
เพียบพรอมดวยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเปนสวนสนุกและรีสอร
ทระดับโลกที่ถกูเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา เปดใหม!!  รอยัล ปริ้นเซส การเดน 
สถานที่ท่ีผูเขาชมจะไดพบกับเจาหญิงดิสนียในสวนที่งดงาม ในขณะที่แขกตัว
นอยเองไดแปลงโฉมเปนเจาหญิงดิสนียท่ีตนชืน่ชอบดวยเชนกัน  และ เคร่ือง
เลนใหมลาสุดของ ฮองกงดิสนียแลนด อยูในโซน ทูมอรโรวแลนดครัง้แรก
ของเครื่องเลนธีมมารเวลนสวนสนุกดิสนีย Iron Man Experience ไดรวม
สวนสําคัญตางๆท่ีสมบูรณแบบของฮองกงดวยการจําลองการบิน ฉายภาพ 3
มิติ เสียงเซอรราวดและสเปเช่ียลเอฟเฟกตอ่ืนๆที่ทําให คุณไดสัมผัสเรื่องราว
การสูรบของมารเวลกบักองกําลังท่ีชั่วรายของไฮดรา! MYSTIC POINT  จัด
โซนใหเปนลักษณะของโซนแหงความลึกลับและพิศวง  เนนจุดหลักที่เครื่องเลน
บานลึกลับที่ช่ือวา “MYSTIC  MANOR” และสวนแหงเทวนิยายรอใหทาน
พิสูจนไปสัมผัสแลว  “กริซลียกัลช” (GRIZZLY GULCH) สรางสรรคพิเศษสุด
เฉพาะฮองกงดิสนียแลนด เปดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลก
ใหม มันส ไมเหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย มายน 
คารส ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแนนครั้งแรกกบัโคสเตอร
ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทางรายรอบดวยแดนเถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผาน



 

 

โตรกธาร น้ําพุรอน “ ไกเซอร กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุงสะเทือน
ทั่วทั้งพ้ืนดินแลวมาเยี่ยมบานชางตีเหล็กหลบสายน้ําที่สาดสาย และรานของ
แหงที่กลายเปนรานของเปยก รวมเฮฮาจองหาเพ่ือนใหม เล็งใหแมน แลวพน
สายน้ําจากเครื่องสูบลมของชางตีเหล็ก  สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ํา จากน้ันพบ
กับการตอนรับแบบไวลด เวสต กับเพ่ือนท่ีแสนวิเศษ มิกกี,้ มินน่ี, ชิพ แอนด 
เดลในชุดเส้ือผานารักและสองเพ่ือนดิสนีย กรีซลีย หมีนอยโคดา และเคไนย 
ดินแดนที่ยิ่งใหญเหนือคําบรรยายอีกที่หน่ึงที่ไมควรพลาด “ทอย สตอร่ีแลนด” 
(TOY STORYLAND)  ธีมแลนดจากดิสนียพิคซารสําหรับเด็กทุกวยั เมื่อ
เหลาของเลนออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏิบัตกิารรวมกบักองกําลังของแอนด้ี 
ทอยโซลเจอร พาราชูตดรอป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิ้ง
ดิ่งจากความสูง 25 เมตร ด่ิงพสุธารอนจากเวหาสูพื้นโลก,แลวรวมวิ่งไลงับหาง 
สายหัว สายหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิ้งกี้ดอกสปน (SLINKY DOG SPIN), 
กรี๊ด!สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรปูตัว U ที่ความสูง 27 
เมตร กับโคสเตอร อารซี เรเซอร (RC RACER)นอกจากน้ีทานสามารถเลน
เครื่องเลนอันทันสมัยและสนุกสนาน อีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ยู เอส 
เอ” (MAIN STREET USA) กาวเขาสู ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลอง
ของอเมริกันทาวน สนุกสนานไปกับ ไฟลทออฟ แฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของ
ทุกวัน ทานจะไดพบกับรานคาขายของที่ระลึกและรานอาหารมากมายสนุกกับ
รถไฟไอน้ําโบราณรอบสวนสนุกโซนที่สอง“ทูมอรโรวแลนด”  (TOMORROW 
LAND)  ตื่นเตน สนุกสนาน เหาะทะยานผานหวงอวกาศอันมืดมิดไปกับโรล
เลอรโคสเตอร ไฮเปอรสเปซ เมาทเทน (Hyperspace Mountain) โซนที่
สาม “แฟนตาซีแลนด” (FANTASY LAND) ดื่มด่ําไปกับโลกแหงเทพนิยาย 
พบกับเจาหญิง ณ ปราสาทเจาหญิงนิทรา สนุกกับเมืองเทพนิยายลองเรือตาม
เร่ืองราวรอบโลกที่ “อิทส อะ สมอล เวิลด” (IT’S A SMALL WORLD) 
ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย ท่ี“Mickey and the Wondrous 
Book”โซนสุดทายโซนที่ส่ี “แอดเวนเจอรแลนด” (ADVANTURE LAND) 
ดินแดนแหงการผจญภยัอันนาต่ืนเตนสัมผัสความเราใจกับการผจญภัยในป�า
ลึกลับของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริเวอร ครูซ” (Jungle River 



 

 

Cruise) ซึ่งนักทองเที่ยวจะเร่ิมตนการผจญภยับนเรือสํารวจที่ลองไปตาม
แมน้ําสายใหญหัวใจหลักของแอดเวนเจอรแลนดผานป�าลึกลบัที่ทุกโคงน้ําจะมี
สิ่งลึกลับและส่ิงที่สรางความต่ืนเตนตางๆรออยูเพ่ือสรางความสนุกใหกับผูท่ี
เขาไปเยือนไมวาจะเปนฝูงชางที่เลนน้ําอยางสนุกสนานต่ืนเตนกับการ ผจญภัย
กับสัตวป�านานาชนิด, Tarzan’s Tree House บานตนไมของทารซาน และ
ชมขบวนพาเหรด ชวงกอนสวนสนุกจะปด 
                       *รับประทานอาหารกลางวัน-คํ่า อิสระตามอัธยาศัย* 

  เดินทางเขาสูที่พัก ฮองกง Panda Hotel หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 ศูนยหยกและสมุนไพร – Jewelry Factory – วัดหวังตาเซียน – วัดแช

กงหมิว –  
อิสระชอปปم�งถนนนาธาน –สนามบินฮองกง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา 
 จากน้ันนําชมโรงงานจวิเวอรรี่ ซึ่งเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮองกงในเร่ือง

การออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซ้ือไดในราคาพิเศษ !! และนําทาน
เลือกซื้อยาสมุนไพรจีนตางๆ จากน้ันนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน  สราง
ขึ้นในป ค.ศ.1921 เพ่ืออุทิศใหกับWong Tai Sin เด็กหนุมผูริเร่ิมใน
การศึกษาลัทธิเตาจนกลายเปนผูมีพลังวิเศษและกลายเปนเทพเจาหวังตาเซียน
ในเวลาตอมา เปนวัดที่ชาวฮองกงเช่ือวามีความศักดิ์สิทธิ์เปนหน่ึงในวัดที่โดงดัง
ที่สุดของฮองกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรกัษาโรคภัยไขเจ็บจะมีผูคนมากมาย
ที่นําธูป และของมาสักการะเพ่ือขอพรตางๆ ตั้งแตเร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ
มงคลในการทําธุรกิจ สถาปตยกรรมภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณท่ี
มีเสาสีแดงขนาดใหญและหลังคาสีทองเหลืองอราม..จากน้ันเดินทางไป วัดแช
กงหมิว เปนวัดเกาแกที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกวา 300 ปตั้งอยูในเขต 
Shatinวัดแชกงสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเปนทหารมีช่ือ



 

 

วาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีนและทาน
แชกงไดทําวีระประวตัิไว ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหาก
ไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว
จะตองไปหมุนกังหันนําโชคที่ต้ังอยูในวดัเพ่ือจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและ
ครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาท่ีการงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถา
หากคนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปนการชวยหมุนปดเป�าเอาส่ิงรายและ
ไมดีออกไปใหหมด ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ 
สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทอง
ไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนัก
ธุรกิจจะมาวัดน้ีเพ่ือถวายกังหันลมเพราะเชื่อวากังหันจะชวยพัดพาสิ่งช่ัวราย
และโรคภัยไขเจ็บออกไปจากตัวและนําพาแตความโชคดีเขามาแทน   

กลางวัน  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
 ใหทานอิสระชอปปم�งถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน ชอปปم�งที่ Ocean 

Terminal และ Harbour City กับสินคาแบรนดเนมชื่อดังตางๆ ระดับโลก
กวา 700 รานคา อาทิ เชน Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, 
Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หางขาย
ของเด็กเลน Toy r'us รานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีท่ี DFS  Galleria   

                               *รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย* 
ไดเวลาอันสมควร พรอมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสูสนามบินฮองกง 

21.45 น.      ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮองกงแอรไลน เท่ียวบินที่ HX761 
23.55 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจ 



 

 

ตะลุย ฮองกงดิสนียแลนด  

3 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮองกงแอรไลน 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

11-13 พฤษภาคม 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 17,888.- 11,813.- 5,000 
25-27 พฤษภาคม 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 17,888.- 11,813.- 5,000 

01-03 มิถุนายน 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 16,888.- 11,388.- 4,500.- 
15-17 มิถุนายน 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 17,888.- 12,088.- 4,500.- 

22-24 มิถุนายน 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 17,888.- 12,088.- 4,500.- 
29 มิ.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 สิงหาคม 62 24,888.- 24,888.- 24,888.- 22,888.- 13,588.- 6,000.- 
17-19 สิงหาคม 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 17,888.- 12,088.- 4,500.- 

24-26 สิงหาคม 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 [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 6,500 บาท  

ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเคร่ืองบิน 



 

 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 600 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ค
วากรุปมีการ 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมี

การการันตีมัดจําท่ีน่ังกบัสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER 
FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง 

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช

คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพ่ือ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสม
ตอไป ** 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การ

บินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คาประกัน
วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท  
 3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 600 บาท /ทริป/ตอทาน 
 
หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


