
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดเดนิทำง: 22-26 เม.ย. / 09-13 พ.ค. 2560  

ไฮไลท์ 

- เพลดิเพลนิไปกบัโลกทีน่่าตื่นตาตื่นใจกบั IRON MAN ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  

- ท่องไปในโลกแห่งเวทมนต์ที่ปราสาทฮอกวอตส์กบั Parry Porter ที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ โอซาก้า 

- เปิดประสบการณ์สุดเอก็ซ์คลูซีฟ ใส่ชุดกโิมโน ชมเมืองเก่าเกยีวโต ขอพรเพือ่ความสิริมงคล ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ  

- ขอพรส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเก่าแก่ของเกาะฮ่องกง วดัหวงัต้าเซียน ขอพรสุขภาพ,  วดัแชกงหมิว ขอพรโชคชะตา แก้ปีชง 

- สนุกสนานกบัการสร้างสรรค์รูปแบบและรสชาด CUP NOODLE ด้วยตัวท่านเอง 

- ช้อปป้ิงย่านดังทั้งในโอซาก้าและฮ่องกง 

 

WONDERFUL JAPAN 
FAMILY FUN 

ฮ่องกง - โอซาก้า 5 วนั 4 คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
49,900.- 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ฮ่องกงดสินีย์แลนด์ 

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้ โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N โดยมี
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

08.25 น.   ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX768 
11.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยใหค้ณะท่านออก Exit B จากนั้นน าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทศัน์ อนั
สวยงามของประเทศฮ่องกง จากนั้ นน าท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  Hong Kong 
Disneyland สนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ ฟรีเคร่ืองเล่นทุกชนิด เล่นก่ีรอบก็ได ้ท่านจะไดพ้บกบั
เคร่ืองเล่นอนัทนัสมยัและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก เพียบพร้อมดว้ยกิจกรรมและความสนุกสนาน
มากมาย ท่ีถูกเนรมิตข้ึนบนเกาะลนัเตาแห่งน้ี  (ราคารวมค่าบัตร 1 DAY PASS)   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนัในฮ่องกงดสินีย์แลนด์ 
เชิญท่านสนุกสนานกบัโซนต่างๆ ท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.)  เราจะพบกบัขบวนพาเหรดดิสนีย ์ส าหรับผูท่ี้โปรดปรานมิกก้ี
เมาส์, มินน่ี, โดนัลดัก๊ และ กูฟฟ่ี ท่ีมาร่วมเตน้ระบ าอย่างสนุกคร้ืนเครง  ระหว่างทางนั้นมีร้านช้อปป้ิงให้ได้
เลือกของฝากของท่ีระลึกจากดิสนียแ์ลนด์ 
ทูมอโรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นแนวโลกอนาคต โดดเด่นไปดว้ยบรรยากาศ
ของ อินเตอร์กาแลคติก สเปซพอร์ต หรือดินแดนท่ีเช่ือมต่อระหว่างกาแล็คซ่ี ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ร้านคา้
ต่างๆ ลว้นแต่มีหุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยู่ นอกจากน้ียงัมีโลกอวกาศแห่ง ไฮเปอร์สเปซ 
เมาท์เท่น ท่ีท่านสามารถเขา้ไปขบัจานบินส่วนตวัใน ออร์บิทรอน และการต่อสู้กนัแบบดุเดือดใน บัซไลท์เยียร์ 
แอสโตร บลาสเตอร์ และขอแนะน าเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุดท่ีเปิดตวัเม่ือ เดือนมาราคม 2560 คือ IRON MAN 
EXPERIENCE เคร่ืองเล่นธีมมาร์เวลช้ินแรกท่ีมาสร้างความโดดเด่นให้ดิสนียแ์ลนด์ ท่านจะไดพ้บกบั 
STARK EXPO, IRON MAN EXPERIENCE, IRON MAN TECH SHOWCASE ซ่ึงมีท่ีฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์
เท่านั้น 
แฟนตาซีแลนด์ (FANTASY LAND)  ตื่นตาตื่นใจกบัเมืองแห่งเทพนิยาย ที่เต็มไปดว้ยสีสันและบรรยากาศ
ของเมืองท่ีจ าลองมาจากการ์ตูนของดิสนีย ์สนุกกบัเร่ืองราวอมตะของช้างน้อยดมัโบ ้มา้หมุนจากเร่ืองซินเดอ
เรลลาและการผจญภยัของวินน่ี เดอะ พูห์ นอกจากน้ีในแฟนตาซีแลนด์ยงัมีแฟนตาซีการ์เดน้ ซ่ึงเป็นสถานท่ี
น่าสนใจท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับดิสนียแ์ลนด์ฮ่องกงโดยเฉพาะ 
 แอดเวนเจอร์แลนด์  (ADVANTURE LAND) เร้าใจกบัการผจญภยัในป่าลึกลบัของเอเชียและแอฟริกา 
ใน จังเกิล ริเวอร์ ครูซ (Jungle River Cruise) จะเร่ิมตน้การผจญภยับนเรือส ารวจท่ีล่องไปตามแม่น ้ าสายใหญ่
ผ่านป่าลึกลบัท่ีทุกโคง้น ้ าจะมีส่ิงท่ีสร้างความต่ืนเตน้ต่างๆรออยู่เพ่ือสร้างความสนุกให้กบัผูท่ี้เขา้ไปเยือน ไม่ว่า
จะเป็นฝูงช้างท่ีเล่นน ้ าอย่างสนุกสนาน ต่ืนเตน้กบัการผจญภยักบัสัตวป่์านานาชนิด 



 

 

ทอยส ตอ รี ่แ ลน ด์  (TOY STORY LAND) ม ีเค รื่อ ง เล ่น ช น ิด ให ม ่ เช ่น  RC RACER, TOY SOLDIER 
PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแร็กเตอร์ พระเอกของ
เร่ือง WOODY ยืนตอ้นรับท่านท่ีทางเขา้ พร้อมดว้ย TOY SOLDIER 3 คน และไดโนเสาร์ REX  
กริซลีย์ กัลช (GRIZZLY GULCH) พิเศษเฉพาะฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ เปิดโลกตะวนัตก ผจญภยั แปลกใหม่ 
มนัส์ ไม่เหมือนใคร กบัรถรางตะลุยขุมทอง รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส (RUNAWAY MINE CARS)  น ้ าพุร้อน ไก
เซอร์ กัลช (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทัว่ทั้งพื้นดิน แลว้มาเยี่ยมบา้นช่างตีเหล็ก หลบสายน ้ าท่ี
สาดส่าย และร้านของแห้งท่ีกลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แลว้พ่นสายน ้ าจาก
เคร่ืองสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกนัแบบเยน็ฉ ่า จากนั้นพบกบัการตอ้นรับแบบไวลด์ เวสต์ กบัเพื่อนท่ี
แสนวิเศษ มิกก้ี, มินน่ี, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเส้ือผา้น่ารัก และสองเพ่ือนดิสนีย ์กรีซลีย ์หมีน้อยโคดา้และเคไนย  ์
มิสทิค พอยท์ (MYSTIC POINT) เดินผ่านสวนที่เต็มไปดว้ยวตัถุโบราณที่สร้างภาพลวงตา 3 มิติ การ์เดน้ 
ออฟ วนัเดอร์ส (Garden of Wonders) ส ารวจพิพิธภณัฑลึ์กลบัท่ีซ่ึงวตัถุโบราณน่าต่ืนตาจากทัว่โลกมามีชีวิตต่อ
หน้าต่อตาท่าน มิสทิค แมนเนอร์ (Mystic Manor) 
**เวลา 15.00 น  ชมขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซี  พบกบัเจา้หญิงของดิสนีย,์มิกก้ีและผองเพื่อน, ตวั
ละครของพิกซาร์ และความบนัเทิงกลางแจง้**  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั PENTA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 
วนัที่สอง ฮ่องกง – วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัต้าเซียน – ช้อปป้ิงดวิตีฟ้รี – สนามบิน – โอซาก้า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ วดัแชกงหมิว เป็นวดัท่ีข้ึนช่ืออย่างมาก ท่ีเกาะฮ่องกงวดัแห่งน้ีเรารู้จกักนัดีในนามวดักงัหนัวดัน้ีมีกงัหนั

ทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆ มาใหช้าวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีใน



 

 

วนัข้ึน ปีใหม่ของจีน หรือวนัตรุษจีนนัน่เอง ซ่ึงชาวฮ่องกงและไทยจะไปสักการะผูท่ี้เกิดปีชง จะแคลว้คลาดใน
เร่ืองท่ีไม่ดีทุกเร่ือง เม่ือถึงบริเวณวดัจะเห็นถึงความร่มเยน็ของวดัได ้อย่างดีทีเดียว เขา้ขา้งในวดั จะมีเจา้หนา้ทีวดั
ขายธูป น าท่านนมสัการเทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงข้ึน
ช่ือเร่ืองการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ และพบกบัผูค้นมากมายท่ีน าธูป และของมาสักการะเพ่ือขอพรต่างๆตั้งแต่
เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจ 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เชิญท่านชอ้ปป้ิงท่ี ดวิตีฟ้รี  DFS Galleria พบกบัสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ระดบัโลกกวา่ 700 ร้านคา้ เช่น Amani, 

Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, LouisVuitton และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินเช็ค เลป ก๊อก เช็คเอกสารและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางสู่ โอซาก้า   
17.00 น. ออกเดินทางสู่ โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX612 
22.00 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ (โอซาก้า) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อย (เวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั KANSAI WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม เกยีวโต – สวมชุดกโิมโน – ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ – ปราสาททองคินคะคุจ ิ–  ย่านฮิกาชิยาม่า - โอซาก้า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกยีวโต อดีตเมืองหลวงประเทศญ่ีปุ่น เปิดประสบการณ์สุดพิเศษดว้ยการ สวมชุดกโิมโน 

เดินถือกระเป๋าใบน่ารักบนรองเทา้คีบไปตามทางเดินของบา้นเรือนเก่าแก่ในอดีตเมืองหลวงสุดคลาสสิคของ
ญ่ีปุ่น ใหท่้านไดเ้ก็บภาพสวยๆมากมายบนัทึกไวเ้ป็นท่ีระลึกตลอดจนเป็นแบบใหก้บัชาวต่างชาติอีกหลายคนท่ี
หลงคิดว่าเราเป็นสาวญ่ีปุ่น ชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าจิง้จอกขาว เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโตโดย
สร้างข้ึนเพ่ือถวายแด่เทพอินาริ เทพแห่งกสิกรรมเพ่ือให้พ้ืนท่ีน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ไดผ้ลผลิตดี เชิญท่าน



 

 

สกัการะขอพรเทพเจา้และต่ืนตาไปกบั เสาโทริอสีิแดงส้ม นบัพนัตน้ท่ีตั้งเรียงรายจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทริอิ
ท่ียาวถึง 4 กิโลเมตรมีความเช่ือตามศาสนาชินโตวา่เสาโทริอิน้ี เป็นสญัลกัษณ์แทนประตูเขา้สู่ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ
ของเทพเจา้  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม ปราสาททองคินคะคุจ ิโดยท่ีน่ีไดถ้กูข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1994 ตวัปราสาทมีลกัษณะเด่น

ดว้ยแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ มีล าธารน ้าใสสะอาดท าใหเ้กิดภาพสะทอ้นผิวน ้าแสนสวยราวภาพวาด ในสมยั
โบราณนั้นยงัเป็นสถานท่ีถกปัญหาของโชกนุและเณรน้อยอิกคิวซัง ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีโดยทัว่ไปอีกดว้ย จากนั้น
ไดเ้วลาเดินเล่นเยน็ใจ ย่านฮิกาชิยาม่า สองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารไมท้รงโบราณแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ซ่ึงเป็นทั้ง
ร้านอาหารเล็กๆ ร้านกาแฟ ร้านขนมพ้ืนเมือง ให้ความรู้สึกถึงเมืองเก่าท่ีย ังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ 
นอกจากนั้นยงัมีเคร่ืองถว้ยชามและของฝากอ่ืนๆท่ีน่าสนใจมากมาย 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOPPINN AMING HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี  สนุกกบัเคร่ืองเล่นยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ โอซาก้า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พบกบัเคร่ืองเล่นมากมายท่ีถูกสร้างข้ึนมาจากภาพยนตร์ท่ีสร้างช่ือเสียง 

ไม่ว่าจะเป็นจูราสิคพาร์ค ยอ้นยุคไปในโลกของไดโนเสาร์, หลีกหนีการไล่ล่าของฉลามยกัษจ์อวส์, สนุกสนาน
ไปกบัเคร่ืองเล่นของ “สไปเดอร์แมน” ท่ีรอให้ท่านพิสูจน์ความมนัส์, ฮอลลีวูดดรีม รถไฟเหาะท่ีต่ืนเตน้เร้าใจ 
และท่านจะได้พบกับ แฮร์ร่ีพอตเตอร์ หรือ Wizarding World of Harry Potter สัมผัสโลกแห่งเวทมนตร์ 
หมู่บา้นฮอกส์ม้ีด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter 
and the Forbidden Journey ride) เป็นตน้ สนุกกบัเคร่ืองเล่นอย่างจุใจ ฟรีเคร่ืองเล่นทุกชนิด เล่นก่ีรอบก็ได ้ 

 



 

 

 ***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOPPINN AMING HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า  My Cup Noodle Factory – ริงก ุพรีเมีย่มเอาท์เลต็ – สนามบินคันไซ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป Instant Ramen Museum น้ีเปิดใหเ้ขา้ชมคร้ังแรกในปี 1999 ซ่ึงบะหม่ี
ก่ึงส าเร็จรูป (Chicken Ramen) ถือก าเนิดข้ึนเม่ือปี 1958 โดย Momofuku Ando ผูก่้อตั้งบริษทั Nisshin Food ท่ีน่ี
เป็นท่ีๆเขาไดคิ้ดคน้ "Chicken Ramen" ส าเร็จ ส่วนท่ีโรงภาพยนตร์เล็กๆรูปทรงถว้ยบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป จะมี
วีดีโอแนะน าความเป็นมาของบะหม่ีถว้ย ตลอดจนกระบวนการผลิตราเม็ง จากนั้นไดเ้วลาของการครีเอทีฟท่ี 

MY CUP NOODLE FACTORY ให้ท่านได้สร้างสรรค์และออกแบบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปแบบถ้วยออริจนิอลด้วย
ตวัท่านเอง โดยเลือกเคร่ืองปรุงและน ้าซุบไดต้ามใจชอบ ลองเขา้ไปคน้หาความลบัของบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปท่ีถูก
กล่าวขานกนัวา่เป็นส่ิง ท่ีท าใหว้ฒันธรรมดา้นอาหารของโลกเปล่ียนไปกนัท่ีน่ีดู 

 น าท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี ริงก ุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต แหล่งชอ้ปป้ิง Outlet ท่ีน่ีมีร้านขายสินคา้แบรนดเ์นมและยงัมีสินคา้
มากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ของเล่น อุปกรณ์ในครัวเรือน เส้ือผา้บุรุษ เส้ือผา้สตรี และอุปกรณ์กีฬา
ต่างๆ สามารถเดินชอ้ปป้ิงไดท้ั้งวนัรับรองวา่ไม่มีเบ่ือเน่ืองจากส่ิงก่อสร้างต่างๆท่ีมีการออกแบบใหดู้เหมือนกบั
รีสอร์ทโดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตนัของอเมริกาท าใหท่ี้น่ีทั้งสวยงามและเป็นระเบียบ 

 ***อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 
17.40 น.   ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX619 
20.40 น.   เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง **เพือ่แวะต่อเคร่ือง 
22.45 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761 
00.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
http://www.wonderfulpackage.com/ 

ข้อควรทราบ :  
 ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

 
 
 
 

http://www.wonderfulpackage.com/


 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

22-26 เมษายน 2560 
09-13 พฤษภาคม 2560 

49,900.- 49,900.- 48,900.- 46,900.- 8,000.- 

 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทปิพนักงานขบัรถและไกด์ ท่านละ 2,500 เยน / ท่านตลอดทริป  

เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ท่ีตกลงกนัไว ้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 



 

 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 35 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 55 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


