
 
 
 
 
        

                                      

       รหัสโปรแกรม : 25247 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครัง้ที่สอบถาม( 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

เน่ืองจากมาตรการของทางรฐับาลฮอ่งกง ยงัไม่อนุญาตใหก้รุป๊ทวัรท่์องเที่ยวนัง่รบัประทานอาหารในรา้นอาหารได ้จนกวา่ควิ

อารโ์คด้สเีขียวจะเปลีย่นเป็นสนี ้ าเงนิ ทางบรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธิ์ ตลอดการเดินทาง บรกิารอาหารเป็น SET BOX อาหาร

กลอ่ง โดยยงัคงเมนูข้ึนช่ือไวใ้นแต่ละม้ืออาหาร 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบนิสุวรรณภมูิ – สนามบนิเช็กแลบ็กอ็ก – โรงแรมที่พกั     

       อาหาร –/เที่ยง (บนเครื่องบนิ) /–                                                                                                                                 

10.30 น.  พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมเิรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯคอยให้

การต้อนรับและอ านวยความสะดวกทุกท่าน น าท่านเช็คอนิรับตัว๋เคร่ืองบิน 

หมายเหตุ ทีน่ั่งบนเคร่ืองบินเป็นระบบ Random ไม่สามารถลอ็คทีน่ั่งได้ ทีน่ั่งอาจไม่ได้นั่งตดิกนั และไม่สามารถเลือกช่วงทีน่ั่งบน  เคร่ืองบินได้ 

เพราะเป็นตัว๋กรุ๊ป ตามเง่ือนไขของสายการบิน 

13.45 น. เหินฟ้าสู่ เขตปกครองพเิศษฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงเอมเิรตส์ เทีย่วบินที ่EK384 

 บริการอาหารเทีย่ง บนเคร่ืองบิน [มื้อที ่1] 

17.40 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กแล็บกอ็ก เขตปกครองพเิศษฮ่องกง น าท่าน ตรวจคัดกรองแบบ PCR ก่อนเข้าพธีิการตรวจคนเข้าเมือง 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง

เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  

 

ค า่  อสิระรับประทานอาหารค า่ ไม่รวมอยู่ในรายการน าเทีย่ว 



 
 
 
 

พกัที ่ DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า  พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

หมายเหตุ โรงแรมทีพ่กั จะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนเดนิทางโดยประมาณ 5-7 วนัท าการ 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง ฟรีอสิระช้อปป้ิง ย่านโรงแรมทีพ่กั     อาหาร เช้า/เทีย่ง/– 

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบติม่ซ า แบบ SET BOX ท่านละ 1 กล่อง [มือ้ที ่2] 

จากนั้นให้ท่าน อสิระฟรีช้อปป้ิง ย่านโรงแรม หรือ แหล่งช้อปป้ิงอ่ืนๆ โดยท่านสามารถเดนิทางรถไฟฟ้าสาธารณะไปตามสถานที่

ต่างๆได้ และเข้าชมบางสถานทีไ่ด้ ทีอ่นุญาตใิห้เข้าโดยไม่ต้องโชว์ควิอาร์โค้ดสีเขียว 

เทีย่ง  บริการอาหารเทีย่ง แบบ SET BOX ท่านละ 1 กล่อง [มื้อที ่3]  

ค า่  อสิระรับประทานอาหารค า่ ไม่รวมอยู่ในรายการน าเทีย่ว  

พกัที ่ DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า  พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

หมายเหตุ โรงแรมทีพ่กั จะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนเดนิทางโดยประมาณ 5-7 วนัท าการ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง ตรวจคดักรอง PCR – เกาะลนัเตา – ขึน้กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง – พระใหญ่เทยีนถาน – 

ช้อปป้ิงจมิซาจุ่ย – ชมไฟ SYMPHONY OF LIGHT      

     อาหาร เช้า/เทีย่ง/– 

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบติม่ซ า แบบ SET BOX ท่านละ 1 กล่อง [มือ้ที ่4] 

จากนั้นน าท่าน ตรวจคดักรอง PCR ก่อนเดนิทางท่องเทีย่วตามโปรแกรม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เกาะลนัเตา น าท่านขึน้ กระเช้านองปิง 360 องศา แบบพืน้กระจกใสคริสตัล  



 
 
 
 

 

น าท่านนมัสการ พระใหญ่เทียนถาน ณ  วดัโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธ์ิ 160 ช้ิน องค์

พระพุทธรูปหันพระพกัตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมคีวามสูง 26.4 เมตรบนฐานดอกบัว หากนับรวม

ฐานแล้วมคีวามสูงทั้งส้ิน 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมช่ืีอเรียกอย่างไม่เป็นทางการ

ว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ช้ันออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานใน

ปักกิง่  

น าท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสุขภาพ การงานการเงนิ 

เน่ืองจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพรจากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบันไดทอดยาว

จ านวน 268 ขั้น หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้ และยังมีรูปป้ันของ

เทพธิดาถวายเคร่ืองสักการะตามความเช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่

รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ 

 

จากนั้นให้ท่านอิสระ ณ บริเวณ หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจ าลอง

แห่งนีท่้านจะได้พบความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดมิไว้ได้อย่างลงตวั 



 
 
 
 

แวะพักเหน่ือย หาของอร่อยกนิ แนะน าเต้าฮวยหยินหยาง เต้าฮวยที่ผสมผสานกนัได้

อย่างลงตัวระหว่างงาด า (สีด า) กับ เต้าหู้ (สีขาว) ให้ความสดช่ืนไม่น้อย เร่ืองความ

อร่อยพูดได้ค าเดยีวว่า “ต้องลอง”  

หมายเหตุ : กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพ่ือน าท่านขึน้สู่ยอดเขา

แทน 

 

 

เทีย่ง  บริการอาหารเทีย่ง แบบ SET BOX ท่านละ 1 กล่อง [มื้อที ่5]  

น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี 

ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือก

ซ้ือสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้น

อิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับ การช้อป

ป้ิง ย่านจิมซาจุ่ย มีร้านขายของ

ทั้ ง เ ค ร่ื อ งหนั ง , เ ค ร่ื อ งกีฬา , 

เค ร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูป 

ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของ

พื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตาม

ซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี 

SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทาง

เช่ือมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือ ไม่ว่าจะเป็น COACH,LONGCHAMP, 

LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  



 
 
 
 

น าท่านเข้าชม AVENUE OF STAR ถนน

สายดาราแห่งเกาะฮ่องกง ทีไ่ด้รวมรวบเอา

รอยฝามือของดาราที่มีช่ือเสียงมาประทบั

เอาไว้ให้เราได้ชมกันบนถนนเส้นนี ้ซ่ึงจะ

เห็นทั้ งรูปป้ันของนักแสดงช่ือดัง เช่น 

บลู๊ซลี และรอยเท้าพิมพ์มือของดาราดังๆ

ทั้งหลาย ท าให้บริเวณนี้มีช่ือเรียกอีกช่ือ

หนึ่งว่า “ถนนฮอลลีวู๊ดแห่งเอเชีย” ซ่ึง

ทางเดินจะเรียบริมน ้าไปเร่ือยๆ ฝ่ังตรง

ข้ามกจ็ะมองเห็นววิของตกึสูงต่างๆ 

 

น าท่านชมไฟ SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น.ทุกค ่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอด

ตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึก

ระฟ้าส าคญัต่างๆ ทีต่ั้งอยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านีป้ระดบัไปด้วยแสงไฟ ซ่ึงเพยีงกดสวติช์กจ็ะ

ส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 

 

 



 
 
 
 

ค า่  อสิระรับประทานอาหารค า่ ไม่รวมอยู่ในรายการน าเทีย่ว  

พกัที ่ DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า  พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

หมายเหตุ โรงแรมทีพ่กั จะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนเดนิทางโดยประมาณ 5-7 วนัท าการ 

 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง นั่งรถรางพคีแทรม – ชมววิวคิตอเรียพคี – อ่าวรีพลัส์เบย์ – เจ้าแม่กวนอมิฮ่องฮ า – ร้านกงัหันจวิเวลร่ี – ร้านหยก 

– วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัต้าเซียน – สนามบินเช็กแลบ็กอ็ก – สนามบินสุวรรณภูม ิ    

  อาหาร เช้า/เทีย่ง/ค า่ (บนเคร่ืองบิน) 

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร [มื้อที ่6] 

จากนั้นน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถรางพีคแทรม ขึน้สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง โดย

รถรางพคีแทรม เป็นรถรางทีใ่ช้เดนิทางขึน้และลง ทีเ่ปิดใช้บริการมามากกว่า 120 ปีแล้ว  

หมายเหตุ : กรณีรถรางพีคแทรมปิดซ่อมบ ารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ช เพ่ือน าท่านขึน้ สู่ยอดเขา

แทน และจะท าการคืนเงนิค่าส่วนต่าง ผู้ใหญ่ท่านละ 20 เหรียญฮ่องกง และเดก็ท่านละ 10 เหรียญฮ่องกง 

 



 
 
 
 

น าท่านเข้าสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า มี

ช่ือเสียงในเร่ืองการขอโชคลาภเงินทอง 

เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง 

ส ร้ า งขึ้ น ใน ปี  ค . ศ . 1873 มี ลั กษณะ

สถาปัตยกรรมแบบวัดจีนดั้งเดิม และถือ

เป็นวัดที่มี ช่ือเสียงมากแห่งหนึ่งของ

ฮ่องกง น าท่านท าพิ ธี ยืมเงิน เ จ้าแม่

กวนอมิ ร ่ารวยเงนิทองไหลมาเทมา 

 

น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลร่ี ที่ขึน้ช่ือของฮ่องกงพบ

กับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการ

เสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแช

กง มาท าเป็นเคร่ืองประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี ้แหวน ก าไล 

เพ่ือให้เป็นเคร่ืองประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา น า

ท่านชม ร้านหยก มสิีนค้ามากมายเกีย่วกบัหยก อาท ิก าไล

หยก หรือสัตว์น าโชคอย่างป่ีเส๊ียะ อิสระให้ท่านได้เลือก

ซ้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกหรือน าโชคแด่ตัว

ท่านเอง  

 

เทีย่ง  บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร [มื้อที ่7] 

เมนพูเิศษ อาหารทะเล หมู่บ้านชาวประมงหลหียหูมุ่น 



 
 
 
 

 

 

 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ตั้งจติอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง จากนั้นให้

ท่านหมุนกงัหันทองแดงจะมีกงัหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกนั

ว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 คร้ัง จะชวยปัดเป่าส่ิงช่ัวร้ายออกไป และน าพาส่ิงดีๆ  เข้ามา 



 
 
 
 

ต านานวัดแชกง หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์อนัยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน 

ตามต านานเล่ากนัว่าได้มโีจรสลัดต้องการทีจ่ะมาปล้นชาวบ้าน เม่ือนายพลแชกงรู้เข้ากไ็ด้บอกให้ชาวบ้านพบักงัหันลมแล้วน าไป

ติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ท าการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเช่ือว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัดส่ิงช่ัวร้ายที่

ก าลงัจะเข้ามา และน าพาส่ิงดีๆ  มาสู่ตน จงึได้สร้างวดัแชกงแห่งนีข้ึน้ เพ่ือระลกึถึงนายพลแชกง และเป็นทีสั่กการะบูชาเพ่ือไม่ให้

มส่ิีงไม่ดเีกดิขึน้ 

 

 

 น าท่านเข้าสู่ วัดหวังต้าเซียน วัดที่

เก่าแก่ได้รับความนิยมสูงสุดของคน



 
 
 
 

ฮ่องกง และคนจีนแผ่นดินใหญ่ ให้ท่านขอพรเร่ืองสุขภาพกบั องค์หวังต้าเซียน / ขอเน้ือคู่ ผูกด้ายแดง ไหว้พระสละโสด ที่ เทพ

จนัทรา / สุดพเิศษเสริมดวงชะตา หรือ แก้ปีชง ที ่วหิารไท้ส่วยเอี๊ย Taisui Yuenchen Hall ห้องลบั หวงัต้าเซียน  

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบิน 

21.00 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินเอมเิรตส์ เทีย่วบิน EK385 

 บริการอาหารค า่ บนเคร่ืองบิน แบบเซ็ทอาหารร้อน [มือ้ที ่8] 

23.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพฯ พร้อมความประทบัใจมรู้ิลืม 

 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการท่องเทีย่ว อาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเดก็ 2-6 ปี 
ไม่เสริมเตยีง 

พกัเดีย่ว 
เดนิทางคนเดยีวตจ่ายเพิม่ 

30 ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566 39,998 ไม่มรีาคาเดก็ 9,900 

 

► เอกสารทีต้่องท าการเตรียมก่อนเดนิทางและเดนิทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตวัจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
2. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสารข้อมูลรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 

ครบ 2 เข็ม ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (จากแอปหมอพร้อม) (โดยผู้เดนิทางจะต้องเป็นผู้เตรียมเอกสาร) 
 

►เง่ือนไขและขั้นตอนส าหรับการเดนิทางเข้าฮ่องกง 

1. เตรียมพาสปอร์ตตวัจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของรัฐบาลฮ่องกงที่ https://www.chp.gov.hk/hdf เพ่ือรับ QR Code สี

เขียว ต่อเจ้าหน้าทีท่ีท่่าอากาศยานฮ่องกง โดย QR Code จะมอีายุ 72 ช่ัวโมง (ทางบริษัทฯ กรอกข้อมูลให้) 
3. หลกัฐานการฉีดวคัซีนป้องกนั COVID-19 ทีไ่ด้รับการรับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง (ผู้เดนิทางจะต้องเป็นผู้เตรียมเอกสาร) 
4. แสดงผลตรวจว่าปลอดเช้ือไวรัส COVID-19 ซ่ึงจะต้องเป็นการตรวจกรดนิวคลีอิกด้วยวิธีการ RAT-ATK ถ่ายรูปคู่กับพาสปอร์ต ก่อน

เดนิทางมาสนามบิน (ผู้เดนิทางจะต้องเป็นผู้เตรียมเอกสาร และช าระค่าใช้จ่ายด้วยตวัท่านเอง) 



 
 
 
 

5. แสดงหลกัฐานการส ารองห้องพกัในฮ่องกง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 คืน (นับวนัทีเ่ดนิทางถึงฮ่องกงเป็นวนัที ่0) 
6. เม่ือถึงเดนิทางถึงฮ่องกง ต้องเข้ารับตรวจตรวจคดักรอง RAT-PCR หลงัตรวจเสร็จแล้วผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองตามปกติ 
7. เข้ารับตรวจตรวจคดักรอง RAT-PCR ในวนัที ่3 ของการท่องเทีย่ว 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgradeที่นั่ง
เป็นBusiness Classได้ และต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมตัว๋กรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเล่ือนวนัได้) 

2. ค่าทีพ่กัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไว้ในรายการหรือ ระดบัใกล้เคยีงกนั 
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเ่ข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP(3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพกัเดีย่วเพิม่)กรณีห้องพกัใน

เมืองทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยุด มงีานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจดัทีพ่กัในเมืองใกล้เคยีงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
5. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัมและค่าประกันวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มกีารเรียกเกบ็ และกรณีสัมภาระเกนิท่านต้องเสียค่าปรับตามทีส่ายการบินเรียกเกบ็ 
7. ค่าประกนัอุบัตเิหตุตามกรมธรรม์วงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภัยทีบ่ริษัทท าไว้ทั้งนีย่้อมอยู่ใน

ข้อจ ากัดที่มกีารตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่รวม
ประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกนัสุขภาพเพิม่ได้จากบริษัทประกนัทัว่ไปค่าภาษี 

8. สนามบิน และค่าภาษีน า้มนัตามรายการทวัร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 
10. รวมค่าทปิไกด์ท้องถิ่น คนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจและน า้ใจจากท่าน 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
2. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
4. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถ้ามกีารเรียกเกบ็) 
5. ค่าภาษีน า้มนัทีส่ายการบินเรียกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. ค่าหัวหน้าทวัร์จากประเทศไทย แล้วแต่ความประทบัใจและน า้ใจจากท่าน 

เง่ือนไขการให้บริการ 
การเดนิทางคร้ังนีจ้ะต้องมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึงจ านวนดงักล่าว 



 
 
 
 

 เล่ือน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

 หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะท า
การแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

 
ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 
การจองทวัร์และช าระค่าบริการ 

1. กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 10,000 บาท 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่

เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวนหน้าหนังสือ
เดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ต
หมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 
 
เง่ือนไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตั้งแต่ 30 วนัขึน้ไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กค้าช าระมา และเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง(ถ้าม)ี 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงนิเตม็จ านวน 

*กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ คืนเงนิค่าทวัร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง(ถ้าม)ี 
*ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวซ่ีา และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเม่ือ
ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีทีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นเทีย่วบิน โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตุ

จากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 
6. 6เม่ือท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด 
7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 

โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
8. การจัดการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบักรุ๊ปทีเ่ข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะ

ขอเปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพ่กั ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้ 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ

ไม่สามารถจดัการได้ล่วงหน้าได้ 
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของผู้

จัดก ากับเท่านั้น ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้่เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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