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ฮ่องกง กระเช้านองปิง รักคุณเท่าฟ้า 
ไหว้พระ 5 วัด สำคัญของเกาะฮ่องกง 

เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล / เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ) 
วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน / พระใหญ่นองปิง ฟร ีนั่งกระเช้า 
จุดเช็คอินใหม่ล่าสดุ สำรวจเกาลูนตะวันตก WEST KOWLOON   

พักฮ่องกง 2 คืน ย่านจิมซาจุ่ย  
 
 
 
 
 
 

วันแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง –ชายหาดรีพัลส์เบย ์-วัดหวังต้าเซียน - 
เลดี้ส์ มาร์เก็ต   

05.00 น. พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอินเคาน์เตอร์ J ทางเข้าประตู 2-3 อาคารผู้โดยสารขาออกสายการ
บินไทยแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและที่
นั่งก่อนออกเดินทาง 

**กรุณาเตรียมภาพถ่ายผลตรวจ ATK คู่กับหน้าพาสปอร์ตของท่านไว้ในโทรศัพท์มือถือก่อนออกเดินทางภายใน 24 ชม ***** 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG600[บริการของว่างและเครื่องดื่ม มีหน้าจอทุกที่นั่ง] 
11.45 น.    เดินทางถึงสนามบิน Hong kong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  
 นำทุกท่านตรวจ PCR แบบน้ำลาย ณ สนามบินฮ่องกง ไม่มีค่าใช้จ่าย  
จากนั้น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B  
จากนั้น นำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1993 

ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



จากนั้น นำท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน หรือ วัดหว่องไทซิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เพ่ืออุทิศให้กับ Wong Tai Sin เด็ก

หนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา ปัจจุบัน

ถือเป็นวัดของลัทธิเต๋าที่มีคนมากราบไหว้มากที่สุด สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสี

แดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม ภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวนในปักก่ิงและยังมีความแม่นยำในเรื่อง

ของการเสี่ยงเซียมซีอีกด้วย... ขอพรเรื่องเนื้อคู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) 
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง เลดี้ส์ มาร์เก็ต (Lady Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night Market ไม่ได้มีขายเฉพาะ

แต่ของผู้หญิง แต่มีของขายทุกสิ่งอย่าง เป็นจุดหมายที่ทุกคนต้องไปเยือนสำหรับคนรักแฟชั่น และของแต่งบ้าน
เล็กๆน้อยๆ ร้านค้าตั้งรวมตัวกันกว่า 100 ร้าน ตลาดแห่งนี้ มีที่มาจากการเป็นแหล่งขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและ
เครื่องประดับราคาถูกสำหรับสตรีทุกวัย จนเกิดเป็นตลาดกลางแจ้งที่ถือว่ามีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกงเพราะที่นี่มีทั้ง 
กระเป๋า, รองเท้า ,เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, เครื่องสำอาง, ของตกแต่งบ้าน, ของเล่น ฯล 

ที่พัก Ramada Hong Kong Grand Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
 
  



วันที่สอง วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน - โรงงานจิวเวอร์ร่ี  - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ-กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 
องศา – พระใหญ่ลันเตา -  CITYGATE OUTLET MALL 

     Option เปลี่ยนจากนองปิงเป็น Disneyland เพ่ิมเงิน ผู้ใหญ่ 3,000 บาท เด็ก 2,500 บาท รวมรถรับ-ส่ง 
เช้า รับประทานอาหาร แบบติ่มซำ (2) 
จากนั้น เดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน ในทุกๆ วันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมา

วัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความ
โชคดีเข้ามาแทน ขอเรื่องธุรกิจ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ข้ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัล

อันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย  โรงงานจิวเวอร์รี่ ฮ่องกง อีกหนึ่งของ
แหล่งช้อปปิ้งที่พลาดไม่ได้ มีเครื่องประดับให้เลือกมากมาย สวยงาม น่ารักๆ อาทิ



เช่น แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ และที่นิยมกันมากคือ กังหัน 4 ใบพัด ไม่ว่าจะเป็น แหวน ต่างหู  กำไล หรือ จี้กังหัน  
จากนั้น นำท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (Kun im Temple Hung Hom) 'วัดเจ้าแม่กวนอิม' หรือ Hung Hom 

Kwun Yum Temple วัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 แม้จะเป็นวัดขนาดเล็ก แต่เป็นวัดที่ชาวฮ่องกง
นับถือมาก แทบทุกวัน แม้จะเป็นที่เล็กๆ แต่มีผู้คนศรัทธามาสักการะ ขอพร ที่แห่งนี้กันแน่นขนัด คนนิยมทำพิธี
เสมือนกู้เงินจาก 'เจ้าแม่กวนอิม' โดดเด่นเรื่องโชคลาภ ค้าขายร่ำรวย หมอช้างแนะเคล็ดลับการขอพรว่า เวลา
อธิษฐานให้ขอพรแค่ 1 อย่าง พร้อมกับระบุวันเวลาในการขอพรด้วย ไม่อย่างนั้นขอได้ แต่จะสัมฤทธิ์ผลเมื่อไหร่ไม่มี
เดตไลน์แน่นอน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (3) 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพ่ือขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา กรณีถ้าลูกค้าอยากท้าทายความหวาดเสียว 

ไปยังเกาะลันเตาเพ่ือนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทอง
สัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 
เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง 
โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 
ชั้น ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักก่ิง 



หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบำรุง หรือปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ 
จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย พบกับ OUTLET 

สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็น 
BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่าย
กันได้อย่างจุใจ 

กรณีต้องการเปลี่ยน จาก นองปิง เป็น ดสีนีย์แลนด์  

เพิ่มเงิน ผู้ใหญ่ 3,000 บาท เด็ก 2,500 บาท  รวมรถรับ-ส่ง 
 ท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน 

“HONGKONG DISNEYLAND”  

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แห่งนี้เป็นสวนสนุก

แห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก และ

เป็นสวนสนุกแห่งท่ี 11 ของดิสนีย์ 

เพียบพร้อมด้วยกิจกรรม และความ

สนุกสนานมากมาย เป็นสวนสนุกและรี

สอร์ต ระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะ

ลันเตา  



 ต้อนรับ คุ้กกี้ (Cookie) เพื่อนใหม่ของดัฟฟี่ (Duffy) เป็นครั้งแรกในชุดฤดูใบไม้ผลิ และราล์ฟ และ เวเนโลปี้ 

จาก ราล์ฟตะลุยโลกอินเทอร์เน็ต (Ralph Breaks the Internet) ซึ่งจะมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกที่ฮ่องกง 

1. เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.)  
2. ทูมอโรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) สนุกสนานกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย  
3. แฟนตาซีแลนด์ (FANTASY LAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนีย์ ตื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิยาย  
4. แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น  
5. ทอยสตอรี่แลนด์ (TOY STORY LAND 
6. กริซลีย์ กัลช (GRIZZLY GULCH 
7. มิสทิค พอยท์ (MYSTIC POINT)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ  
 
 เดินทางเข้าสู่ที่พัก Ramada Hong Kong Grand Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว 



วันที่สาม อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน  K11 Art Mall หรือ สำรวจเกาลูนตะวันตก WEST KOWLOON – 
สนามบินฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ  

เช้า รับประทานอาหาร แบบติ่มซำ (4) 
 ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบ

รนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, 
Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีท่ี 
DFS  Galleria    

 -  K11 Art Mall พ้ืนที่แสดงนิทรรศการแห่งนี้จัดแสดงประสบการณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น เวิร์คช้อปสไตล์
สร้างสรรค์ มินิคอนเสิร์ต การฉายภาพยนตร์ บทสนทนาทางวัฒนธรรมกับศิลปิน นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ระดับโลก
และในประเทศ โซนค้าปลีกพิเศษ เช่น K11 Design Store, ศูนย์กลางแบรนด์สไตล์สร้างสรรค์ K11 Select, พ้ืนที่
ด้านความงามครบวงจร K11 Beauty, และโซนไลฟ์สไตล์และธรรมชาติแห่งแรกของฮ่องกง K11 Natural 

 
หรือ สำรรวจจุดเช็คอินใหม่ล่าสุดของฮ่องกง สำรวจเกาลูนตะวันตก WEST KOWLOON  ศิลปะแบบพาโนรามา   

 -  M+ เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกแห่งแรกของเอเชียที่จัดแสดงวัฒนธรรมทางสายตาแบบร่วมสมัย พิพิธภัณฑ์นี้เป็น

สถานที่สำคัญที่เขต

วัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก

สร้างข้ึนเพื่อเป็นจุดหมาย

ปลายทางด้านวัฒนธรรม

ระดับโลกตัวอาคารยกพ้ืน

อันกว้างขวางนี้มีพ้ืนที่จัด

แสดงนิทรรศการ 17,000 

ตารางเมตร โรงภาพยนตร์ 

3 แห่ง สิ่งอำนวยความ

สะดวกสำหรับการเรียนรู้ ร้านค้าของพิพิธภัณฑ์ ร้านกาแฟ อาคารอเนกประสงค์ และระเบียงดาดฟ้าสาธารณะ 

ขณะที่หอคอยซึ่งตั้งสูงขึ้นจากตัวอาคารยกพ้ืนจะมีศูนย์วิจัยของพิพิธภัณฑ์ สำนักงานต่าง ๆ และร้านอาหารด้วย

ทำเลริมน้ำชั้นเยี่ยมของ M+ คุณจะสามารถดื่มด่ำกับทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกงได้ตลอดทั้งวัน  



 - Freespace ศูนย์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยแห่ง

ใหม่ของฮ่องกง ศูนย์นี้เป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์สำหรับ

ผลักดันขอบเขตทางศิลปะและส่งเสริมการ

แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ Freespace ยังเป็น

ที่ตั้งของ The Box โรงละครแบบแบล็กบอกซ์ที่ใหญ่

ที่สุดในฮ่องกง  

  

 - Art Park และทางเดนิริมน้ำ  หลังจากม้ือ

อร่อยที่ FAM แล้ว ลองเดินย่อยที่ Art Park และ
ทางเดินริมน้ำ ซึ่งทอดยาวไปตามอ่าววิคตอเรียและ
ขนาบข้างด้วยพ้ืนที่โล่งที่มีต้นไม้ พืชพันธุ์ และพ้ืนที่
สนามหญ้าอันเหมาะสำหรับการปิกนิก พ้ืนที่
สาธารณะที่ทอดยาวนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าได้รับความ
นิยมอย่างมากในหมู่นักวิ่ง และเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะ
สำหรับการถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกและอ่าว ด้วย
ทิวทัศน์อันไร้สิ่งกีดขวางของเส้นขอบฟ้าและภูมิทัศน์
เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก คุณแทบไม่ต้องใช้
ความพยายามก็สามารถเก็บถ่ายที่น่าประทับใจตามทางเดินริมน้ำนี้ได้ 

 - Competition Pavilion  หากไปที่ Art Park ต้องไม่พลาดแวะชม Competition Pavilion! ศาลานี้

เรียกว่า “Growing Up” ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทำมา
จากท่อนไม้เรียวยาว โครงสร้างที่ทันสมัยนี้ตั้งอยู่
ริมน้ำและมอบทิวทัศน์ของอ่าวและพระอาทิตย์ตกอัน
ยอดเยี่ยม ชื่อเล่นของศาลาหมายถึงวิธีที่ฮ่องกงเฝ้า
บ่มเพาะการเติบโตทาง  

 - Avenue of Stars เดินเล่นรับลม

ที ่Avenue of Stars และตื่นตากับรูปปั้นบุคคลผู้
ยิ่งใหญ่ในแวดวงบันเทิง ผู้ที่สร้างอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์อันตราตรึงใจของฮ่องกงและยังคงเป็นแรง



บันดาลใจให้เราในทุกวันนี้ สัมผัสความมีชีวิตชีวาด้วยท้องทะเลอันกว้างใหญ่ของอ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
และตามหารอยมือของนักแสดงชื่อดัง ทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มาลองดูกันว่าคุณยังจำชื่อคนดัง
เหล่านั้นได้มากน้อยเพียงใด! 

 - sky100 เป็นจุดชมวิวที่ไม่เหมือนใครในฮ่องกง ซึ่งตั้งอยู่บนชั้นที่ 100 ของตึกอินเตอร์เนชันแนลคอมเมิร์ซเซ็น

เตอร์ (ICC) แม้ว่าชั้นที่ 100 จะไม่ใช่ชั้นสูงสุดที่คุณ
สามารถไปได้ใน ICC แต่สิ่งที่ sky100 มีให้คือ
ทัศนียภาพอันงดงามของฮ่องกงรอบทิศทางแบบ 360 
องศา จากมุมมองที่สูงขึ้นอย่างมาก หากสถานที่
ท่องเที่ยวชวนให้หลงใหลที่เรียงรายอยู่ท่ัวเกาะฮ่องกง 
เกาลูน และที่อ่ืน ๆ ยังดึงดูความสนใจคุณไม่มากพอ 
ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่จะทำให้คุณเพลิดเพลิน 
เช่น การจัดแสดงมัลติมีเดียแบบโต้ตอบ สถานีเสมือน
จริง และการถ่ายภาพ AR ลองใช้กล้องดูดาวระดับสูง
ของจุดชมวิวที่มีการตั้งค่าและการแสดงผลสำหรับวันที่แดดจ้า ทัศนียภาพตอนกลางคืน และดอกไม้ไฟ ดังนั้น คุณจึง
จะเห็นภาพที่คมชัดไม่ว่าจะเยี่ยมชมในช่วงเวลาใดของวัน! 

16.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง   
19.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG639 
 มีบริการอาหารและเครื่องดืม 
21.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันที่เดินทาง ราคา 

ผู้ใหญ่ 
ราคา เด็ก  
2 - 12 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

วัน เสาร์ ที่  10-12 ธันวาคม 2565    

วันหยุด รัฐธรรมนูญ 
19,900 19,900 7,500 

 

โปรดอ่าน 
รวมอะไรบ้างทริปนี้ 
1.ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ  และ โหลดได้ 1 ใบ รวมกันไม่เกิน 20 ก.ก.  
2.ค่าห้องพัก ห้องละ 2  ท่าน   

3.ค่าอาหาร รวม 4 ม้ือ  เช้า 2 มื้อ / กลางวัน 1 มื้อ  / ค่ำ 1 มื้อ 
4.ค่าประกันรักษาอุบัติเหตแุละคุ้มครองโควิด ในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 
  เงื่อนไขตามกรรมธรรม์ ของบริษไทยวิวัฒน์  
5.ค่าหัวหน้าทัวร์ดูแลตั้งแต่เมืองไทย ไม่รวมทิป 
6.รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

ไม่รวมอะไรบ้างทริปนี ้

1.ไม่รวม...ค่าทิป 1,200 บาท ตลอดทริป เด็กและผู้ใหญ่ชำระเท่ากัน  ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

2.ไม่รวม...ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มเอง 
3.ไม่รวม... ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องทำวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีน   
4.ไม่รวม...ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ 4,000 บาท 
5.ไม่รวม...ชุดตรวจ ATK 3-4 ชุด กรุณานำติดตัวไปจากเมืองไทย   
 
 
 
 
 



สิ่งที่ท่านควรรู้และทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์อ่านนะจ๊ะ 7 ข้อเอง 
1. ทัวร์นี้ลงร้านช้อปปิ้ง  2 ร้านหลักๆ คือ 1. ร้านจิวเวอร์รี่ 2. โรงงานผลิตหยก  
2. หากท่านมีเที่ยวบินภายต่อในประเทศ โปรดแจ้งให้เราทราบในวันจองทัวร์ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  
3. เมื่อท่านตัดสินใจจองทัวร์แล้ว  ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน เปลี่ยนคนเดินทาง หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี   
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
6. หากท่านมีความจำเป็นต้องขออาหารพิเศษ เช่น ทานเจ ไม่ทานหมู หรือ ไก่ หรือ สัตว์ ปีก นอกเหนือจากอาหารที่ทางเรา
จัดการให้ ขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน 
7. เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ถือว่ายอมรับข้อตกลงท้ังหมด 

เงื่อนไขการจ่ายเงิน 

1.โปรดชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หลังการจอง 1 วัน พร้อมส่งสำเนาพาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือใช้งาน 
มากว่า 6 เดือนขึ้นไป  
2.ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
1.ยกเลิกก่อนเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป  คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักยอดเงินมัดจำ 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
3.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำที่ชำระมาแล้วทั้งจำนวน 
**กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์  จะทำการคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) อาธิ
เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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