
 

 
รหัสโปรแกรม : 25629 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขัน้ตอนกอ่นเขา้ฮ่องกงและสนามบิน 

1. มีใบรับรองผลฉีดวัคซีนภาษาอังกฤษ (อาย ุ12 ปีขึน้ 3 เข็ม, อาย ุ5-11 ปี 2 เข็ม, อายนุอ้ยกว่า 5 ปี ไมจ่ าเป็นตอ้ง

แสดงผลวัคซีน) 

2. หลักฐานการไดร้ับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ไดก้ารรับรองโดยฮ่องกง (ผลตรวจที่ลงทะเบียนไวท้างอีเมลจ์ะตอ้ง 

Download เก็บไวห้ลงัจากที่ผา่นการตรวจ PCR จากสนามบินฮ่องกงแลว้) 

3. ดาวนโ์หลด APP : LeaveHomeSafe ก่อนออกเดินทาง 

4. เขา้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ดว้ยวิธีการ RT-PCR ที่สนามบินฮ่องกง และจะไดร้ับผลตรวจผา่นทางมือถือ หากไม่

พบเชื้อก็สามารถเดินทางไปยังที่พักไดท้นัที 

5. ตรวจ ATK ดว้ยตนเองทกุวันโดยอัพโหลดผลตรวจผา่นทาง  

6. ขณะที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามัยตลอดเวลา ยกเวน้ตอนรับประทานอาหาร หากฝ่าฝืนปรับ 

5,000 HKD 

7. ในกรณีถา้มีการตรวจว่าพบเชื้อโควิด-19 ท่านจะถกูแยกกักตัวในสถานที่ที่ทางการที่ฮ่องกงก าหนดจะมีวิธีการ

ดงันี้ 

1. ถกูส่งตวัไปรักษาในสถานพยาบาล  

2. กกัตวัอยู่ในโรงแรมทีพ่ัก 

**ท่านตอ้งกกัตวัจนกว่าผลตรวจจะไม่พบเช้ือแลว้ถึงจะสามารถเดินทางกลบัประเทศได*้* 

 

 

 

 

09.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ ทางทีมงานจะคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกทกุท่าน และน าท่าน เช็คอินรบัตัว๋เคร่ืองบิน   

12.09 น. ออกเดินทาง ส ู่เกาะฮ่องกง โดยสาย

การบิน Cathay Pacific เท่ียวบิน CX750 

15.27 น. ถึงท่าอากาศยานเช็กแล็บก็อก ใหท้กุ

ท่านตรวจคัดกรองแบบ PCT ก่อนเขา้

พิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข ้าเมืองแล้ว หลังจากนั้นรับ

กระเป๋าสัมภาระ เดินทางโดยรถโคช้ปรับ

อากาศ 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมูิ – สนามบินเช็กแล็บก็อก – ดไูฟ SYMPHONE 

OF LIGHTS - โรงแรมท่ีพกั          อาหาร เท่ียง (บนเครื่องบิน) / ค า่ 



ค ่า  น าคณะรบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน และน าทกุท่านไปชมการแสดงแสงสีที่ 

SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น.ทุกค ่าคืน การแสดง

มัลติมีเดียสดุยอด ตระการตาที่ไดร้ับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่

ยิ่งใหญ่ที่สดุของโลกครอบคลมุพื้นที่อาคาร ตึกระฟ้าส าคัญต่างๆ ที่ตั้ งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าว

วิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึ่งเพียงกด สวิตชก็์จะส่องแสงสว่าง

ตระการตาเป็นสีตา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกงอีกดว้ย  

น าทกุท่านเขา้เช็คอินท่ี โรงแรม RAMADA HONG KONG GRAND / KINGS HOTEL 

DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ แบบต่ิมซ า แบบ SET BREAKFAST     

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัแชกง หรือที่ร ูจ้ักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นัน่เอง 

นมัสการเทพเจา้แชกงเพื่อความเป็นสิริมงคลนมสัการ เทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วัดหวังตา้เซียน หนึ่ง

ในวัดที่โด่งดังที่สดุของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บและพบกับผูค้นมากมายที่

น าธปูและของมาสักการะเพื่อขอพร

ต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึง

ฤกษ์มงคลในการท าธุรกิจ  และ

หลังจากนั้นน าท่านสู่ วดัหว่องไท

ซิน (Wong Tai Sin Temple) หรือ

อีกชื่อว่า วัดหวังตา้เซียน เป็นอีก

หนึ่ งวัดที่มีชื่อ เสียงของฮ่องกง 

ด้ ว ย อ า ค า ร ข อ ง วั ด ที่ มี

สถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้ง

ซุม้ประตทูางเขา้ที่ยิ่งใหญ่อลังการ 

และผูค้นมักเดินทางมากราบไหว้

เพราะเชื่อว่าพระหวังตา้เซียนนี้มี

ความศักด์ิสิทธิ์ ขอพรส่ิงไดก็้จะสม

ป ร า ร ถ น า ทุ ก ป ร ะ ก า ร  แ ต่

นักท่องเที่ยวจะนิยมมาสักการะรปู

ป้ันเทพเจา้แห่งดวงจันทรซ์ึ่งเชื่อกนั

วนัท่ีสองของการเดินทาง วดัแชกง – วดัหว่องไทซิน – รา้นกงัหนัจิวเวลรี่ – รา้นหยก 

ชายหาดรพีลัสเ์บย ์- วดัเจา้แม่กวนอิม - เลด้ีส ์มารเ์กต็  

อาหาร เชา้/เท่ียง 



ว่ า  เ ป็น เทพที่ดลบันดาลให้

สมหวังในเรื่องความรัก ดว้ย

การผูกดา้ยแดงเพื่อขอให้พบ

กับคู่ครองหรือมีความรักที่

มัน่คงและยืนยาว 

เท่ียง รบัประทานอาหาร

เท่ียง ณ.ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านสู่ เยี่ยมชม 

โรงงานจิวเวอรร์ี่ ทีข่ึน้ชื่อของ

ฮ่องกงพบกบังาน ดีไชนท์ี่ไดร้บั

รางวัลอันดบัเยี่ยม และใชใ้น

การเสริมดวงเรื่องฮวง จุย้ โดย

การย่อใบพัดของกงัหันวัดแช

กง มาท าเป็น เครือ่งประดบั ไม่

ว่าจะเป็น จี้ แหวน ก าไล เพื่อใหเ้ป็น เครื่องประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา และแวะชม โรงงานหยก 

และหลงัจากนัน้น าท่านสู่ ชายหาดรีพลัสเ์บย ์

เป็นที่พกัผอ่นของทัง้ชาวฮ่องกงและนกัท่องเที่ยว 

เนื่องจากมีหาดที่โคง้ยาว ทรายสีขาวสะอาดตา ติด

อันดบัชายหาดที่สวยที่สดุของฮ่องกง น าทกุท่าน

ไหวข้อพร เจา้แม่กวนอิม เทพธิดาแห่งความ

เมตตา และเจา้แมท่นิหัว เทพธดิาแห่งทอ้งทะเล ซึ่ง

คอยคุม้ครองและเป็นที่ยึดเหนีย่วจิตใจของผูม้า

สกัการะ แมจ้ะมีขนาดท่ีใหญ่โตกว่า แตบ่รรดารปู

ป้ันอื่นที่นา่สนใจภายในบริเวณ 

วัดลัทธิเต๋าแห่งนี้นั้นตรึงตาตรึงใจที่สุด รปูป้ัน

เหล่านี้รวมถึงรปูป้ันแพะสามตะวันเบิกฟ้าที่แทน

ความเจริญรุ่งเรือง และ "เทพเจา้แห่งความสขุผู้

ศัก ด์ิ สิทธิ์ด ้านความรักและการ

แตง่งาน" ซึ่งคู่รักมกัน าเชือกสีแดงที่

มีชื่อของตนเองติดอยู่พันรอบรปูป้ัน

เพื่ออธิษฐานให้ชีวิต "มีความสุข

ตลอดไป" จากนั้นน าท่านไปยัง วัด

เจา้แม่กวนอิม จะเป็นวัดเก่าแก่ที่มี

ขนาดไม่ใหญ่หรือสวยงามมากนัก 

แต่ก็เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงให้ความ

เคารพนับถือ และขึ้นชื่อในเรื่อง

ความศักด์ิสิทธิ์ท าใหม้ีนกัท่องเท่ียว

เลือกที่จะมาทัวรไ์หวพ้ระฮ่องกงกัน



ที่วัดนี้กันเป็นจ านวนมาก โดยที่นี่จะเป็นวัดยอดนิยมส าหรับ

นกัเสี่ยงเซียมซี และยังมีพิธีขอซองอัง่เปาจากเจา้แม่กวนอิม 

ซึ่งนิยมท ากันในช่วงเทศกาลตรษุจีน จากนั้นน าท่านไปชอ้ป

ป้ิงแบบอิสระที่  เลด้ีส์ มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางแจ้งที่มี

ชื่อเสียงที่สดุแห่งหนึ่งของฮ่องกง เลด้ีสม์ารเ์ก็ตเป็นจดุหมาย

ที่ตอ้งไปเยือนส าหรับคนรักแฟชัน่ที่โปรดปรานการต่อรอง

ราคา ทั้งกระเป๋า  เครื่องประดับ ของเล่น เครื่องส าอาง และ

ข อ ง แ ต่ ง บ้ า น เ ล็ กๆ  น้อ ยๆ  ร้ า น แ ผ ง ล อยต่ า ง ๆ  

อิสระอาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  น า 

 

น าทกุท่านกลบัส ูท่ี่พกั โรงแรม RAMADA HONG KONG GRAND / KINGS HOTEL 

DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ แบบต่ิมซ า แบบ SET BREAKFAST    

น าทกุท่านชอ้ปป้ิงแบบจใุจที่ จิมซาจ ุ่ย ย่านจิมซาจ ุ่ย (Tsim 

Sha Tsui) เป็นย่านหนึ่งที่ครอบคลมุพื้นที่ส่วนล่างของเกาะ 

ฮ่องกง ฝั่งเกาลนู แต่เดิมนั้น Tsim Sha Tsui เป็นเพียงหมู่บา้น

เล็กๆ ติดทะเลและมีท่าเรือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 ภมูิภาคนี้

ไดก้ลายเป็นเสน้ทางการคา้ที่ส าคัญ และตกอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของประเทศอังกฤษในสงครามฝ่ิน ภายใตก้าร

ปกครองของประเทศอังกฤษนั้น จิมซาจุ่ยมีความมัง่คัง่และ

ไดร้ับการพัฒนาอย่างมากในฐานะศนูย์กลางทางการคา้ และ

โดดเด่นในเรื่องของการคา้ขายตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา จิมซาจุ่ย

เป็นสวรรค์ของนักชอ้ป ที่นี่มีรา้นคา้แบรนดเ์นม แผงขายของ 

และรา้นบตูิกที่ไม่ซ า้แบบใครเรียงรายสดุลกูหลูกูตา แค่เดิน

เล่นแถว ถนนนาธาน หรือที่คนทอ้งถิ่นเรียกว่า “โกลเดน้

ไมล”์ ก็สนกุแลว้ สัมผัสบรรยากาศรา้นเสื้อผา้ รา้นอาหาร 

และรา้นขายเครื่องประดับที่แข่งกันเรียกลกูคา้ตลอดแนวถนนที่มีทั้งสินคา้หรหูราและอปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ระยิบระยับไปทัว่ ใกล้ๆ  บริเวณนี้จะมีหา้งสรรพสินคา้มากมาย เช่น หา้ง The 

One, หา้ง iSquare ที่นี่คณุจะไดช้อ้ปสินคา้หรมีูระดับและแบรนด์ดังภายในบรรยากาศติดแอร์เย็น

สบายใหเ้วลากับทกุท่านอิสระชอ้ปป้ิงตลอดช่วงเชา้ 

13.00 น. น าทกุท่านเดินทางส ู ่สนามบินเช็กแลบ๊กก๊ ประเทศฮ่องกงเพ่ือเดินทางทางกลบั 

16.05 น.  เหินฟ้าส ูส่นามบินสวุรรณภมูิโดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX701 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจ ุ่ย – สนามบินสวุรรณภมิู  

             อาหาร เชา้ 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการท่องเท่ียว อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

https://bakmiatiew.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%ae%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%87/


17.22 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิกรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพฯ  

********************************************************************************************** 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่างๆ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุสามารถออกเดินทางไดข้ัน้ต ่า 15 ท่านขึ้นไป 
 

 

 

ก าหนดการเดินทาง เดือน กมุภาพนัธ ์2566 

วนัท่ี 09-11 /10-12 /11-13 /16-18 /17-19 /18-20 /23-25 /24-26 /25-27 
 

ก าหนดการเดินทาง เดือน มีนาคม 2566 

วนัท่ี 09-11 /10-12 /16-18 /17-19 /23-25 /24-26  

 

 
 

  LUCKY HONG KONG 
3 วนั 2 คืน BY CX 

ก าหนดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการ 

ส าหรบัผ ูใ้หญ่  

พกัแบบ 2 ท่าน 

เด็กแบบไม่มีเตียง 
พกัเด่ียว  

ช าระเงินเพ่ิม 

02-04 ธนัวาคม 2565 18,999 16,999 5,900 

08-10 ธนัวาคม 2565 17,999 15,999 5,900 

09-11 ธนัวาคม 2565 18,999 16,999 5,900 

10-12 ธนัวาคม 2565 17,999 15,999 5,900 

อตัราค่าบริการ 

ส าหรบัผ ูใ้หญ่  

พกัแบบ 2 ท่าน 

เด็กแบบไม่มีเตียง 
พกัเด่ียว  

ช าระเงินเพ่ิม 

15,999 13,999 5,900 

  LUCKY HONG KONG 
3 วนั 2 คืน BY CX 

ก าหนดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการ 

ส าหรบัผ ูใ้หญ่  

พกัแบบ 2 ท่าน 

เด็กแบบไม่มีเตียง 
พกัเด่ียว  

ช าระเงินเพ่ิม 

03-05 มีนาคม 2566 16,999 14,999 5,900 



เอกสารท่ีตอ้งเตรียมกอ่นเดินทาง 

1. หนงัสือเดินทางที่มีอายมุากกว่า 6 เดือน ณ. วันที่เดินทางกลบัถึงประเทศไทย 

2. เอกสารรับรองที่ไดร้ับการฉีดวัคซีน 

3. ทกุท่านตอ้งแสดง ผล ATK พรอ้มหนา้หนงัสือเดินทาง 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC ชัน้ประหยัด เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-

กรงุเทพฯ และ ค่าภาษีสนามบิน และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม  

• ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางตามเงือ่นไขของสายการบิน 

• ค่าโรงแรมที่พักที่ฮ่องกง ตามรายการที่ระบ ุ(2-3 ท่าน/หอ้ง) 

• ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ และ ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

• ค่ามคัคเุทศกข์องบริษทัจากกรงุเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• ฟรีวีซ่าส าหรับหนงัสือเดินทางประเทศไทย 

• ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

ทิปส าหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/หวัหนา้ทวัร/์คนขบัรถ ** 1,500 บาท / ท่าน / 

ทริป และสามารถใหทิ้ปไดต้ามความพึงพอใจ และความรบัผิดชอบดแูลใน

การท างาน 

• ค่าด าเนินการอื่นส าหรับลกูทวัรท์ี่ไมไ่ดถ้ือหนงัสือเดินทางสญัชาติไทย และค่าด าเนินการแจง้เขา้-ออกประเทศ 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซัก

 รีดฯลฯ (กรณุาสอบถามหัวหนา้ทวัรก์่อนใชบ้ริการ) 

• ค่าอาหารที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ รวมถึงอาหารพิเศษที่คณะทวัรร์ีเควส 

• ค่าบริการเพิ่มเติมของทางสายการบิน เชน่ อาหาร วีลแชร ์บริการเสริม  

• ค่าทิปส าหรับคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

 

การช าระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงนิแบบ เต็มจ านวนตอ่ผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการท าจองส ารองที่นัง่แลว้ 1 วัน

ท าการ พรอ้มส่งส าเนาพาสปอรต์ที่มีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน  เนื่องจากเป็นราคาทวัรพ์ิเศษจึงจ าเป็นตอ้ง

เรียกเก็บเงนิแบบเต็มจ านวน 

  



 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนเงินค่าบริการ 

• หากมีการยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 30 วันขึน้ไป ทางบริษทัจะคืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรือหักค่าใชจ้่ายจริงที่

เกิดขึ้น (กรณีวันเดินทางตรงกบัวันหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 

55 วัน) 

• หากมีการยกเลิกบริษัทฯ ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50% หรือหักค่าใชจ้่าย

จริงท่ีเกิดขึน้ (กรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่ม) 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 0-14 วัน ทางบริษทัขอเก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 100% ของค่าทวัร ์
 

หมายเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคัญ 

• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้ม

น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่

กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงินใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับชาวตา่งชาติ 

หรือ คนตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 

 

ขอ้มลูท่ีพกัเกี่ยวกบัโรงแรมท่ีท่านควรทราบ 

• เนื่องจากหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมตา่งกนัโดยจะมี หอ้งพักคู่ หรือหอ้งพักเดี่ยว จึงอาจท าใหห้อ้งพักแตล่ะประเภทไม่

ติดกันหรืออยู่คนละชั้น   และบางโรงแรมไม่มีที่พักส าหรับ 3 ท่าน อาจท าใหต้อ้งแยกหอ้งพัก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนกัท่องเท่ียว 

• กรณีท่ีมีการจัดประชมุนานาชาติ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ้น และหอ้งพักเต็ม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองใหเ้กิดความเหมาะสม 

• โดยส่วนใหญ่หอ้งพักโรงแรมใหอ้นญุาตใหส้บูบหุรี่ในหอ้งพัก กรณีที่มีการลักลอบและถกูตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พัก

ตอ้งท าการจ่ายค่าปรับกบัโรงแรมโดยตรง 
 

ขอ้มลูท่ีพกัเกี่ยวกบัสายการบินท่ีท่านควรทราบ 

• เนื่องจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนัง่บนเครื่องบิน แต่

ทางบริษทัจะพยายามใหผู้เ้ดินทางที่มาดว้ยกนั นัง่ใกลก้นัใหม้ากที่สดุท่ีสามารถท าใด 

• กรณีที่ท่านเป็นมสุลิม หรือแพอ้าหารบางประเทศ โปรดระบใุหช้ดัเจนตอนจอง หากแจง้กะทนัหัน อาจจะมีค่าใชจ้่าย

เพิ่มเติมเพื่อช าระค่าเมนใูหม ่เพราะเมนขูองคณะไมส่ามารถยกเลิกได ้

• บางสายการบินอาจมีเงือ่นไขเกี่ยวกับการใหบ้ริการอาหารบนสายการบินที่ตา่งกัน ขอใหท้กุท่านท าความเขา้ใจใน

วัฒนธรรมประจ าชาติของแตล่ะสายการบิน 

• สายการบินอาจมีการงดเสิรฟ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงรปูแบบอาหารขึน้อยู่กบัสายการบินก าหนด 
 

 

 



เง่ือนไขและขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไปท่ีท่านควรทราบ 

• ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

• ทวัรเ์ป็นทวัรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบไุวใ้นรายการ

ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไมคื่นเงนิค่าบริการ 

• ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย จากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ ค าน าหนา้ชื่อ 

เลขที่หนงัสือเดินทาง และอื่นๆ ในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวไมส่่งหนา้หนงัสือเดินทางและหนา้วี

ซ่ามาใหบ้ริษทัพรอ้มช าระมดัจ าส่วนที่เหลือทัง้หมด 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั สถานการณ์ 

ภมูิอากาศ และเวลา ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิดพลาดของบริษัท 

เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล และอื่นๆ 

• อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราการแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษทัเสนอราคา ดงันัน้  ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตา่งประเทศ ที่ท าใหต้น้ทกุสงูขึน้ เชน่ ตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีน า้มนั ค่าภาษีสนามบิน และอื่นๆ 

• ทัวรน์ี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน า้ตาลเลือดหม)ู เท่านัน้ กรณีที่ท่าน

ถือหนงัสือเดินทางราชการ หนงัสือเดินทางทตู และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทัวร ์อันมีวัตถปุระสงคเ์พื่อการ

ท่องเที่ยวโดยไมม่ีจดหมายเชิญ หรือเอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขออนญุาตใชห้นงัสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หาก

ไม่ผ่านการอนมุตัิของเคาเตอรเ์ช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝัง่ประเทศไทยขาออกและตา่งประเทศขาเขา้ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผิดชอบ ความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในส่วนนี้ ไมว่่าส่วนใดก็ส่วนหนึ่ง 

• มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษทั เวน้แตม่ีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่านัน้ 

• นกัท่องเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทางอันไมใ่ช่

เหตเุกี่ยวขอ้งกบับริษทั เชน่ วีซ่าไมผ่า่น อบุัติเหตทุี่ไมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทาง

บริษทัจะรับผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะส่วนที่บรษิทัยังไมไ่ดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของบริษทั หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ ตกลง

แก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบัติเท่านัน้ 

• คณะทัวรเ์ป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบริษทัที่ไดร้ับการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 

กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และอาจมี

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกบั

ผูเ้ดินทาง กรณีที่เกิดเหตกุารณ์นี้ขึน้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม 

• กรณีที่ลกูคา้จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารเครื่องบิน ในวันเริ่มทัวร์ ท่านจ าเป็นตอ้งมารอคณะเท่านั้น ทาง

บริษัทไม่สามารถใหค้ณะรอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่านถึงชา้กว่าคณะ และยืนยันเดินทาง 

ท่านจ าเป็นตอ้งเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

ท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าใชจ้่าย ที่ใชใ้นการเดินทางดว้ยตนเองทั้งหมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถชดเชยหรือทดแทน หากท่านไม่ไดท่้องเท่ียวเมืองหรือสถานท่ีใดๆ สถานท่ีหนึ่งทกุกรณี 

เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้ทัง้หมด 

 

 



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