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วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินเช็กแลบ็กอ็ก – โรงแรมที่พกั     

       อาหาร –/เที่ยง (บนเคร่ืองบิน) /–                                                                                                                                    

11.30 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่บริษทัฯ

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทุกท่าน น าท่านเช็คอนิรบัตัว๋เครื่องบิน 

 

หมายเหต ุท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อคท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจไม่ไดน้ัง่ติดกนั และไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บน  

เคร่ืองบินได ้เพราะเป็นตัว๋กรุป๊ ตามเงื่อนไขของสายการบิน 

13.45 น. เหนิฟ้าสู ่เขตปกครองพเิศษฮอ่งกง โดยสายการบินฮอ่งกงเอมิเรตส ์เที่ยวบินท่ี EK384 

 บริการอาหารเที่ยง บนเคร่ืองบิน [ม้ือท่ี 1] 

17.40 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กแล็บก็อก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลา

ทอ้งถิ่นท่ีฮอ่งกงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

จากนั้นน าท่านเขา้รบัการ ตรวจหาเช้ือ COVID-19 ภาคบงัคบั ดว้ยวิธี RT-PCR อีกคร ัง้เม่ือเดินทางถึงท่าอากาศยาน

นานาชาติฮ่องกง ในลกัษณะ “Test and Hold” แต่จะใหมี้การตรวจ Rapid Antigen Test (RAT) พรอ้มกนัดว้ย โดย

หากมีผลตรวจ RAT ว่าปลอดเช้ือ สามารถเดินทางไปยงัโรงแรมกกัตวัได ้(เพื่อรอฟังผลตรวจดว้ยวิธี RT-PCR) แต่หาก

ทราบว่าพบเช้ือจะไดร้บัการสง่ตวัไปยงัสถานรกัษาพยาบาลต่อไป 



 
 
 
 

 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ไม่รวมอยู่ในรายการน าเที่ยว 

พกัท่ี DORSETT KWUN TONG HOTEL   หรือระดบัเทียบเท่า  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

หมายเหต ุโรงแรมท่ีพกั จะแจง้ใหท่้านทราบ ก่อนเดินทางโดยประมาณ 5-7 วนัท าการ 

 

วนัที่สองของการเดินทาง สวนสนุกฮอ่งกงดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวนั [รวมค่าเขา้ และเครื่องเล่นทกุชนิดเรยีบรอ้ยแลว้]  

         อาหาร เชา้/–/– 

เชา้  บริการอาหารเชา้ แบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร [ม้ือท่ี 2] 

น าท่านเดินทางสู่ ฮอ่งกงดิสนียแ์ลนด ์อาณาจกัรแห่งจินตนาการน้ีประกอบดว้ยพื้นท่ี 7 ส่วน ไดแ้ก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , 

แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซีแลนด ์, ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์, ทอย สตอรี่ แลนด ์, กริซลยี ์กลัช ์และมิสทิค พอยท ์ 

จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวน

เจอรแ์ลนด ์ผจญภยักบัการล่องเรือท่องป่า

ท่ีเต็มไปดว้ยสิงสาราสตัวต์ลอดเสน้ทาง 

และ โชว์แ ร ง ระ เ บิด ท่ี ต่ืน เต ้น  เ ข้า สู่

อาณาจกัรแห่งแฟนตาซีท่ีซึ่งคุณจะไดพ้บ

กบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรี

ประสาน เสียงมิคกี้ เมาส ์พรอ้มดว้ยเอฟ

เฟคตเ์คลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ 

ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต่์างดาวและ

ขา้มเวลาไปยงัทูมอรโ์รวแ์ลนด ์ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งท่ีพลาดไม่ไดคื้อ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่า

อย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกบัมิคกี้  และจบัมือกบัเจา้เป็ดช่ือกอ้งโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมท่ีเต็มไปดว้ยวตัถโุบราณท่ีสรา้ง

ภาพลวงตา 3 มิติ ส ารวจพิพิธภณัฑล์ึกลบัท่ีซึ่งวตัถุโบราณน่าต่ืนตาจากทัว่โลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท ์

และไม่ควรพลาดกบั IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุก๊ตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว ้

โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสียงเครื่องดนตรีท่ีเป็น



 
 
 
 

เอกลกัษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทกัทายตุก๊ตาสวมชุดประจ าชาติของไทย สนุกกบัเกมสต่์างๆ การแสดงแสงสี 

“เรารกัมิกกี้” จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นในดิสนียแ์ลนดแ์ละโซนต่างๆ 

 

พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุดธีมมารเ์วล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle ท่านสามารถร่วมความสนุกไดโ้ดยการข่ี

ยานพาหนะอนัทนัสมยัของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสูอ้ย่างกลา้หาญแบบอนิเทอรแ์อคทีฟในพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์ละ 

เทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพรอ้มกบั Ant-Man and The Wasp เพื่อต่อสูก้บัเหล่ารา้ย Zola และกองทพั Hydra 

swarmbots 

 



 
 
 
 

และสนุกไปกบั Iron Man Experience บินไปกบัไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยิบแว่นตา Stark Vision ข้ึน

สวมใส่ แลว้เตรียมตวัส าหรบัการเขา้สู่ยุคใหม่อย่างเต็มตวั! การบินแต่ละคร ัง้ของ Expo Edition Iron Wing จะใช้

พลงังาน จากเตาปฏิกรณ์อารค์ของตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตารค์ อินดสัตร้ี รวมถึง ชุดเกราะโลหะท่ีมีความ

ทนทานสูงระบบปญัญาประดิษฐ ์และกระจกท่ีซ่อมแซมตวัเองได ้เม่ือคุณพรอ้มส าหรบัการบินข้ึน คุณจะไดท่้องฟากฟ้าที่

ต่ืนเตน้เรา้ใจของตวัเมือง เพื่อชมมุมมองท่ีแปลกใหม่ล่าสุดและสูงท่ีสุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นัน่คือ Hong Kong Stark 

Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบติัการของไฮดรา้อยู่บริเวณน้ี ใหเ้ตรียมพรอ้มส าหรบัการต่อสู ้ซึ่งแต่ละแห่ง

ต่างมีจุดเด่นความ พิเศษเฉพาะตวั ท่องอเมริกาฉบบัย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร ์

รา้นคา้น่ารกั ๆ และหอสงัเกตการณ์วิคตอเรีย 

 

 

 



 
 
 
 

ขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซี จะจดัแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวนั โดยสามารถชมขบวนพาเหรดไดท่ี้ เมน

สตรีท ยูเอสเอ (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนันั้นๆ) ชมและเชียรต์วัละครดิสนียท่ี์ร่วมขบวนมากมายไม่ว่าจะเป็นตวัการตู์น

ดงั อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh ตามดว้ยเจา้หญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลาย

เรื่อง อาทิ Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ หรือตวัละครจากภาพยนตด์งัอาทิ The Jungle Book, The 

Lion King, Toy Story ฯลฯ 

 

อสิระอาหารเที่ยง และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ไม่รวมอยู่ในรายการน าเท่ียว 

เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสูโ่รงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี DORSETT KWUN TONG HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 

 พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง วดัเจา้แม่กวนอมิฮอ่งฮ า – วดัหวงัตา้เซียน – รา้นกงัหนัจวิเวลรี่ – รา้นหยก – วดัแชกงหมิว – ช้

อปป้ิงจมิซาจุย่ – สนามบินเช็กแลบ็กอ็ก – สนามบินสุวรรณภมูิ    

       อาหาร เชา้/เที่ยง/ค า่ (บนเคร่ืองบิน) 



 
 
 
 

เชา้  บริการอาหารเชา้ แบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร [ม้ือท่ี 3] 

น าท่านเขา้สู่ วดัเจา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า มีช่ือเสียงในเรื่องการขอโชคลาภเงินทอง เป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฮ่องกง 

สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1873 มีลกัษณะสถาปตัยกรรมแบบวดัจีนดัง้เดิม และถือเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของฮอ่งกง น า

ท่านท าพธิียืมเงนิ เจา้แม่กวนอมิ ร า่รวยเงนิทองไหลมาเทมา 

 

น าท่านเขา้สู่ วดัหวงัตา้เซียน 

วัดท่ีเก่าแก่ได้ร ับความนิยม

สูงสุดของคนฮ่องกง และคน

จีนแผ่นดินใหญ่ ใหท่้านขอพร

เรื่องสุขภาพกับ องค์หวังต ้า

เซียน / ขอเน้ือคู่ ผูกดา้ยแดง 

ไหวพ้ระสละโสด ท่ี เทพจนัทรา  

 



 
 
 
 

น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจวิเวลรี ่ท่ีข้ึนช่ือของฮอ่งกงพบกบังาน

ดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮ

วงจุ ้ย โดยการย่อใบพัดของก ังห ันวัดแชกง มาท า เป็น

เคร่ืองประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน ก าไล เพื่อใหเ้ป็น

เครื่องประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา น าท่านชม รา้นหยก 

มีสินคา้มากมายเกี่ยวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก หรือสตัวน์ าโชค

อย่างป่ีเสี๊ยะ อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝาก หรือเป็น

ของท่ีระลกึหรือน าโชคแด่ตวัท่านเอง 

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร [ม้ือท่ี 4] 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ว ัดแชกงหมิว ใหท่้านได้จุดธูปขอพร 

สกัการะเทพเจา้แชกง ตัง้จติอธิษฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พอ่แชกง จากนั้นใหท่้านหมนุกงัหนัทองแดงจะมีกงัหนั 4 ใบพดั แต่

ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภยั, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกนัว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 

คร ัง้ จะชวยปดัเป่าสิ่งชัว่รา้ยออกไป และน าพาสิ่งดีๆ เขา้มา 

ต านานวดัแชกง หรือเรียกอกีช่ือหน่ึงว่า “วดักงัหนัลม” เป็นอกีหน่ึงวดัท่ีมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน สรา้งมาตัง้แต่ 300 ปี

ก่อน ตามต านานเล่ากนัว่าไดมี้โจรสลดัตอ้งการท่ีจะมาปลน้ชาวบา้น เม่ือนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพบักงัหนั



 
 
 
 

ลมแลว้น าไปติดไวท่ี้หน้าบา้น ปรากฎว่าโจรสลดัไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการปลน้ ชาวบา้นจึงมีความเช่ือว่ากงัหนัลมนั้นช่วย

ขจดัสิ่งชัว่รา้ยที่ก าลงัจะเขา้มา และน าพาสิ่งดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวดัแชกงแห่งน้ีข้ึน เพื่อระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นท่ี

สกัการะบูชาเพื่อไม่ใหมี้สิ่งไม่ดีเกดิข้ึน 

 

น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี 

ณ  DUTY FREE ใ ห ้ท่ า น ไ ด้

เลือกซื้ อสินคา้แบรนเนมต่างๆ 

จากนั้นอิสระใหท่้านเต็มอิ่มกบั

การชอ้ปป้ิง ย่านจิมซาจุ่ย มีรา้น

ขายของทั้งเคร่ืองหนัง, เครื่อง

กีฬา , เครื่องใช้ไฟฟ้า , กลอ้ง

ถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ี

เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ย

และตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไป

ดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทางเช่ือมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัไดใ้หแ้บรนดด์งัมากมายใหท่้านได้

เลือกซื้ อ ไม่ว่าจะเป็น COACH,LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และ

อกีมากมาย  

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 

21.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบิน EK385 

 บริการอาหารค า่ บนเครื่องบิน [ม้ือท่ี 5] 

23.15 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้มื 

 

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

หมายเหต ุ: โปรแกรมการท่องเที่ยว อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยว 

เดินทางคนเดียวตจา่ยเพิ่ม 

        26-28 กมุภาพนัธ ์2566 22,888 

ไม่มีราคาเด็ก 

4,900 

13-15 มีนาคม 2566 24,888 4,900 

20-22 มีนาคม 2566 22,888 4,900 

27-29 มีนาคม 2566 22,888 4,900 

17-19 เมษายน 2566 24,888 4,900 

20-22 เมษายน 2566 24,888 4,900 

23-25 เมษายน 2566 22,888 4,900 

27-29 เมษายน 2566 22,888 4,900 

4-6 พฤษภาคม 2566 24,888 4,900 

11-13 พฤษภาคม 2566 22,888 4,900 

18-20 พฤษภาคม 2566 22,888 4,900 

25-27 พฤษภาคม 2566 22,888 4,900 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

► เอกสารท่ีตอ้งท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอรต์ตวัจริง (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดือน) 

2. ผูท่ี้เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซีนป้องกนัโควิด19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสารขอ้มูลรบัรองการไดร้บัวคัซีนป้องกนัโควิด  

19 ครบ 2เข็ม ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (จากแอปหมอพรอ้ม) (โดยผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูเ้ตรียมเอกสาร) 

 

►เงื่อนไขและขัน้ตอนส าหรบัการเดินทางเขา้ฮอ่งกง 

1. เตรียมพาสปอรต์ตวัจริง (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดือน) 

2. กรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ออนไลน์ Health Declaration Form ของรฐับาลฮ่องกงท่ี https://www.chp.gov.hk/hdf/ เพื่อแสดง 

QR Code ต่อเจา้หนา้ที่ท่ีท่าอากาศยานฮอ่งกง โดย QR Code จะมีอายุ 48 ชัว่โมง 

3. หลกัฐานการฉีดวคัซีนป้องกนั COVID-19 ท่ีไดร้บัการรบัรองโดยรฐับาลฮอ่งกง (ผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูเ้ตรียมเอกสาร) 

4. แสดงผลตรวจว่าปลอดเช้ือไวรสั COVID-19 ซึ่งจะตอ้งเป็นการตรวจกรดนิวคลีอิกดว้ยวิธีการ RT-PCR ท่ีไดท้ าการตรวจจาก

ตวัอย่างท่ีเกบ็ไม่เกนิ 48 ชม. ก่อนก าหนดเวลาเครื่องออก สว่นผูเ้ดินทางท่ีมีอายุต า่กว่า 3 ปี หรือ ผูเ้ดินทางเปลี่ยนเคร่ือง/ต่อเครื่อง

ท่ีฮอ่งกง ไม่ตอ้งแสดงผลตรวจว่าปลอดเช้ือฯ (ผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูเ้ตรียมเอกสาร และช าระค่าใชจ้า่ยดว้ยตวัท่านเอง) 

5. แสดงหลกัฐานการส ารองหอ้งพกัในโรงแรมกกัตวัในฮอ่งกง เป็นเวลาอย่างนอ้ย 3 คืน (นับวนัท่ีเดินทางถงึฮอ่งกงเป็นวนัท่ี 0) 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ (ตัว๋กรุป๊ไม่สามารถ Upgradeท่ี

นัง่เป็นBusiness Classได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุป๊เท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวนัได)้ 

2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

3. กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัท่ีเขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP(3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มีค่าใชจ้่ายพกัเด่ียวเพิ่ม)กรณี

หอ้งพกัในเมืองท่ีระบไุวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยุด มีงานแฟรต่์างๆ บริษทัขอจดัท่ีพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

5. เจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20กโิลกรมั ถอืข้ึนเคร่ืองได ้7 กโิลกรมัและค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ และกรณีสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 



 
 
 
 

7. ค่าประกนัอบุติัเหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไวท้ ัง้น้ีย่อม

อยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิ่มไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไปค่าภาษี 

8. สนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร ์

9. ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

2. ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

3. ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

4. ค่าภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 

5. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

7. ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่านส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจและน ้าใจจากท่าน 

8. ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางไปฮอ่งกง 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

การเดินทางคร ัง้น้ีจะตอ้งมีจ านวน 15 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักล่าว 

• หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วนั 

• หรือขอสงวนสทิธิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดยทางบริษทัจะ

ท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

 

ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร ัง้ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ 

ทัง้สิ้น 

 

การจองทวัรแ์ละช าระค่าบริการ 

1. กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 10,000 บาท 



 
 
 
 

2. ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯตอ้งออกตัว๋หรือวีซ่าออกใกลว้นัเดินทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัร ์

สว่นท่ีเหลอืตามท่ีบริษทัก าหนดแจง้เท่านั้น 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบัและจ านวนหน้า

หนังสือเดินทางตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณี

พาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

➢ ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง 

➢ ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงนิ 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง(ถา้มี) 

➢ ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธ์ิยึดเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร ์คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบริษทัฯ และ

เม่ือท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆทัง้หมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ

อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. 6เม่ือท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ

ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามท่ีระบใุนโปรแกรม 

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดย

อาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้



 
 
 
 

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น

บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ 

ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่

ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

