
 

 

 

รหสัโปรแกรม : 25869(กรุณาแจง้รหสั

โปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การเตรียมตวัเขา้ประเทศฮอ่งกง 

ขัน้ตอนกอ่นเขา้ฮ่องกงและสนามบิน 

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

แสดงผลวคัซีน) 

2. หลกัฐานการไดร้ับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ไดก้ารรับรองโดยฮ่องกง (ผลตรวจที่ลงทะเบียนไวท้างอีเมลจ์ะตอ้ง 

Download เก็บไวห้ลงัจากที่ผา่นการตรวจ PCR จากสนามบินฮ่องกงแลว้) 

3. ดาวนโ์หลด APP : LeaveHomeSafe ก่อนออกเดนิทาง 

4. เขา้รับการตรวจเชือ้โควิด-19 ดว้ยวิธีการ RT-PCR ที่สนามบินฮ่องกง และจะไดร้ับผลตรวจผา่นทางมอืถือ หากไม่

พบเชือ้ก็สามารถเดนิทางไปยงัที่พกัไดท้นัที 

5. ตรวจ ATK ดว้ยตนเองทกุวนัโดยอพัโหลดผลตรวจผา่นทาง  

6. ขณะที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลา ยกเวน้ตอนรับประทานอาหาร หากฝ่าฝืนปรับ 

5,000 HKD 

7. ในกรณีถา้มีการตรวจว่าพบเชื้อโควิด-19 ท่านจะถกูแยกกักตัวในสถานที่ที่ทางการที่ฮ่องกงก าหนดจะมีวิธีการ

ดงันี ้

1. ถกูสง่ตวัไปรักษาในสถานพยาบาล  

2. กกัตวัอยู่ในโรงแรมทีพ่กั 

**ท่านตอ้งกกัตวัจนกว่าผลตรวจจะไม่พบเช้ือแลว้ถึงจะสามารถเดินทางกลบัประเทศได*้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินเช็กแล็บก็อก – โรงแรมท่ีพกั อาหาร 

 –/เท่ียง (บนเคร่ืองบิน) /– 



 

 

 

 

 

00.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู ทางทีมงานจะคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

ทกุท่าน และน าท่าน เช็คอินรบัตัว๋เครือ่งบิน   

02.00 น. ออกเดินทาง ส ูเ่กาะฮ่องกง โดยสายการ

บิน HONGKONG AIRLINE 

05.55 น. ถึงท่าอากาศยานเช็กแล็บก็อก ให้ทกุ

ท่านตรวจคดักรองแบบ PCT ก่อนเขา้พิธี

การตรวจคนเขา้เมือง หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข ้าเมืองแล้ว หลังจากนั้นรับ

กระเป๋าสัมภาระ เดินทางโดยรถโค้ชปรับ

อากาศ 

 

จากนัน้ท าทกุท่านส ู ่รพีลัส ์เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรปู

จันทรเ์สี้ยวแห่งนี้เป็นหาดที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งในฮ่องกง ถือเป็น

แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชาวฮ่องกงและนกัท่องเที่ยว และ

ยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ือง มีรปูป้ัน

ขนาดใหญ่ของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ว ซ่ึงท าหนา้ที่

ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่

ทอดยาวลงสู่ชายหาด ที่นี่มีคลับเฮา้สส์ไตลจ์ีนแบบดั้งเดิม และ

อาคารสไตลอ์าณานิคม รีพัลส ์เบย ์ตัง้อยู่บนหาดรีพัลส ์เบย ์มี

ภตัตาคารและรา้นคา้ท่ีสามารถนัง่ชมวิวทะเลไดห้ลายแห่ง   

จดุชมวิวเดอะพีค(The Peak) อยู่ดา้นบนของยอดเขา วิคตอเรีย 

พีค Victoria Peak ซ่ึงยอดเขาที่สงูที่สดุในฝั่งของเกาะฮ่องกง

โดยมีความสงูจากประมาณ 552 จากระดบัน า้ทะเล เป็นที่เที่ยว

อันดบัหนึ่งที่คนนิยมไปมากที่สดุ เพราะเป็นทั้งจดุชมวิวมองเห็น

ภาพพาโนรามาของเมอืงฮ่องกงได ้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบินสวุรรณภมิู-สนามบินฮ่องกง- ตรวจคดักรอง PCR –

Repulse Bay - Victoria Peak - วดัเจา้แม่ทบัทิมทินหวั– Ladies 

Market - ท่ีพกั 

                                    (อาหารเท่ียง)  

  



 

 

 

จากนัน้น าทกุท่านส ู่ วดัเจา้แม่ทบัทิม ทินหวั เป็นวัดเก่าแก่

และส าคญัอีกวดัหนึง่ของฮ่องกง นอกจากการมาสกัการะบชูา

เจา้แม่ทับทิมในเร่ืองของการเดินทางใหป้ลอดภัยแลว้ ไฮไลท์

ส าคัญอีกอย่างหนึง่ของวัดเจา้แมท่ับทิม ทินหัว (Tin Hau 

Temple)จะเป็นขดธูปสีแดงขนาดใหญ่ ที่แขวนอยู่ตาม

เพดานดา้นในวิหารของวัดเต็มไปหมด จะยิ่งสวยงามใน

ยามที่มแีสงแดงสอ่งลงมาเหมอืนเป็นล าแสงส่องทะลคุวัน

ธปูแปลกตา ใหท้กุท่านไดช้อ้ปป้ิงตลาดเลด้ี มารเ์ก็ต

(Ladies Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night 

Market แบบบา้นเรา ไม่ไดม้ีขายเฉพาะแตข่องผูห้ญิง แต่มี

ของขายทกุสิ่งอย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของบา้นเรา

เลย สินคา้ที่ขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบ ประเภทสินคา้

ที่ขายกันเช่น เสื้อผา้ นาฬิกา กระเป๋า ตุก๊ตา ของฝาก ของ

ที่ระลึก ต่างๆ ใครตอ้งการจะซ้ือของที่ระลึกหรือของฝาก

ตา่งๆ 

 

น าทกุท่านเข้าเช็คอินท่ี โรงแรม   Ramada Hong Kong Grand /  Kings Hotel / Dorsett Kwun 

Tong  Hotel หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ แบบเซ็ตต๋ิมซ า 

ท่องเท่ียวอิสระเต็มวนั หรอืเพ่ิม OPTION @ HONGKONG DISNEYLAND  

ราคาเริม่ตน้ ท่านละ 3,300 บาท  /  เด็ก ท่านละ 2,600 บาท เดินทางโดยรถไฟฟ้า น าโดยหวัหนา้

ทวัรค์อยดแูล 

สวนสนกุแบ่งเป็น 7 สว่น ใหท่้านไดส้มัผสักบัความมหศัจรรยอ์ยา่งแทจ้รงิ  

เมนสตรที ย ูเอส เอ จดุเร่ิมตน้ของถนนแห่งการเดนิทางยอ้นเวลาสูช่ว่งตน้ศตวรรษที่ 19 ที่ถนนแกสลทิอนั แสนสวย

ของสหรัฐอเมริกา ที่คณุจะตอ้งประทับใจร่วมเตน้ร า และรอ้งเพลงไปกับขบวนพาเหรด ชมเพื่อนชาวดีสนีย ์ที่โปรด

ปรานอย่าง มิกกี้เมาส,์ มินนี่,โดนลัดัก๊ และกฟูฟ่ี ที่มาร่วมเตน้ระบ าอย่างสนกุคร้ืนเครงกับวง ดนตรีมารช์และเหล่านกั

เตน้ที่เต็มไปดว้ยความร่าเริงและเบิกบาน 

ทอย สตอรีแ่ลนด ์กบัเคร่ืองเลน่ใหมท่ี่ใหญ่โตมโหฬารที่สดุในสวน ร่วมสนกุกบัสวนหลงับา้นของแอนดี ้กบัสามเคร่ือง

เลน่ใหม ่ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดรอ้ป, สลิง้กี้ด็อกสปิน และอารซี์ เรสเซอร ์

แอดเวนเจอรแ์ลนด ์สมัผสัความเรา้ใจกับการผจญภยัในป่าลึกลบัของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จงัเกิลริเวอร ์

ครซู” ซ่ึงเร่ิมตน้การผจญภัยบนเรือส ารวจที่ล่องไปตาม แม่น า้สายใหญ่หัวใจหลักของ แอดเวนเจอร์แลนด ์ผ่านป่า

ลึกลับที่ทกุโคง้น า้ จะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สรา้งความตื่นเตน้ต่างๆ รออยู่เพื่อสรา้งความสนกุ ใหก้ับผูท้ี่เขา้ไปเยือน

ประทบัใจกบัดนตรี และการเตน้รที่เต็มไปดว้ยสสีนัไมว่่าจะเป็นฝูงชา้งที่เลน่น า้ 

ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ความตืน่เตน้สนกุสนานพรอ้มเสยีงหัวเราะเร่ืองราวของโลกอนาคตที่เต็มไปดว้ยความตืน่ตา ตืน่ใจกบั

นิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศ โดดเด่นไปดว้ยบรรยากาศของ “อินเตอรก์าแลคติก สเปซพอรต์” 

หรือดนิแดนที่เชือ่มตอ่ระหว่างกาแล็คซ่ี ไฮไลทท์ี่พลาดไมไ่ดข้องสวนสนกุ ดสินยีแ์ลนด ์“ไฮ เปอรส์เปซเมาเท่น” 

ร่วมขบัจานบินส่วนตัวใน“ออรบิ์ทรอน”พบแสง สี และเสียงดนตรีที่ไพเราะรวมทั้ง เอฟเฟกตท์ี่ตื่นตาตื่นใจ พบกับ

กองบัญชาการสตาร์วอร์ส การฝึกเป็นเจได เพื่อปราบเหล่ารา้ย มาใหม่ล่าสดุ กับ  Iron Man Experience เคร่ืองเล่น

วนัท่ีสองของการเดินทาง  ท่องเท่ียวอิสระเต็มวนั หรอืเพ่ิม OPTION HONGKONG DISNEYLAND 

              (อาหารเชา้) 

 



แรกธีมมารเ์วลท่ีสวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์และการตอ่สูก้ันแบบดเุดอืนใน บัซ ไลทเ์ยียร ์แอสโตร บลาสเตอร ์ร่วมผจญภยั

ไปในอวกาศที่มดืมดิ 

กรซิลีย ์กลัช สรา้งสรรพิเศษเฉพาะที่ ฮ่องกงดสินยีแ์ลนด ์ดนิแดนที่สองจากสามดนิแดนของ การขยายใหญ่ที่สดุ เปิด

โลกแสวงโชค 

มิสติก พอ้ยท ์สนกุกับการผจญภยัโซนใหม่ล่าสดุใน “คฤหาสน ์Mystic Manor” ของ Lord Henryนกัเดิน ทางและนกั

สะสมของแปลกประหลาดจากทัว่ทกุมมุโลก และAlbertลงินอ้ยคู่ใจของเขาการผจญภยัไดเ้ร่ิมตน้ ขึน้จากความซกุซนของ

Albertลิงนอ้ยที่แอบเปิด “Music Box”กล่องดนตรีปริศนาท าใหส้ิ่งของเหล่านั้น สามารถเคลื่อนไหวไดเ้องราวกับมีชีวิต 

นัง่รถ “The Mystic Magneto-Electric Carriage” ที่จะพาเราผจญภยั ไปผจญภยักบัเหตกุาณต์า่งๆ ภายใน “คฤหาสน ์

Mystic Manor” 

แฟนตาซีแลนด ์ดืม่ด าไปกบัโลกแห่งเทพนยิายสมัผสักบัราสาทหลงังาม และพบกบั โลกแห่งดสินยีร่์วมทกัทายเจา้ชาย

และเจา้หญิงในเทพนิยายอิทสอะสมอลเวิลดล์่องเรือชมภมูิทัศนอ์ันสวยงาน ของทกุทวีปทัว่โลกประทับใจกับการแสดง 

มวิสคิลัแบบบรอดเวย ์ทอยสตอร่ี 

 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ แบบต่ิมซ า ณ.ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านไดจ้ดุธปูขอพร 

สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ัง้จิตอธิษฐานดา้นหนา้องค์

เจา้พ่อแชกง จากนัน้ใหท้่านหมนุกงัหันทองแดงจะมกีงัหัน 4 

ใบพัด จะช่วยปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ยออกไป และน าพาสิ่งดีๆเขา้

มา และน าท่านเขา้สู่ วดัหวงัตา้เซียน เป็นวัดที่รับความ

นิยม สงูสดุของคนฮ่องกงโด่งดงัและมีชื่อเสียงในเร่ืองการ

ขอพรความรัก 

การขอคู่ครอง

ม า ก ๆ  ห า ก

ใครที่ โสดแล้ว

มากราบไหว้

อาจจะเจอเนื้อ

คู่ ใ น เ ร็ ว วั น 

หรือหากใครที่มคี ู่อยู่จะท าใหร้ักกนัหวานชืน่  ยืนยาวขึน้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  อาหารเชา้ต่ิมซ า- อิสระชอปป้ิงยา่นจิมซาจ ุ่ย- สนามบินเช็กแล็บกก๊- 

สนามบินสวุรรณภมิู       

             (อาหารเชา้ / อาหารเท่ียง) 



บ่าย และน าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่ ที่ขึ้นชื่อของ

ฮ่องกงพบกับงาน ดีไชน์ที่ไดร้ับรางวัลอัน  ดับเยี่ยม 
และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวง จุย้ โดยการย่อใบพัด

ของกังหันวัดแชกง มาท าเป็น เคร่ืองประดับ ไม่ว่าจะ

เป็น จี้ แหวน ก าไล เพื่อใหเ้ป็น เคร่ืองประดบัตดิตวั และ

เสริมดวงชะตา และน าท่านชม รา้นหยก ที่มีสินค้า

มากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ ก าไลหยก หรือสัตวน์ าโชค

อย่างป่ีเสี๊ยะ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากหรือ

เป็นของที่ระลกึหรือน าโชคแดต่วัท่านดว้ย 

น าท่านเขา้สู่ วดัเจา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า เป็นหนึ่งในวดัท่ี

เก่าแก่ที่สดุของฮ่องกง มีชื่อเสียงในเร่ืองการขอโชคลาภ

เงินทอง และถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของ

ฮ่องกง และน าทุกท่านท า พิธียืมเงิน เจ้าแม่กวนอิม 

ร า่รวยเงนิทองไหลมาเทมา น าทกุท่านชอ้ปป้ิงแบบจใุจที่ 

จิมซาจ ุ่ย (Tsim Sha Tsui) เป็นย่านหนึ่งที่ครอบคลุม

พื้นที่ส่วนล่างของเกาะ ฮ่องกง ฝั่งเกาลูน แต่เดิมนั้น 

Tsim Sha Tsui เป็นเพียงหมู่บ้าน

เล็กๆ ติดทะเลและมีท่าเรือ ต่อมา

ในศตวรรษที่  19 ภูมิภาคนี้ ได ้

กลายเป็นเสน้ทางการคา้ที่ส าคญั 

และตกอยู่ภายใต้การปกครอง

ของประเทศอังกฤษในสงคราม

ฝ่ิน ภายใต้การปกครองของ

ประเทศอังกฤษนั้น จิมซาจุ่ยมี

ความมัง่คัง่และไดร้ับการพัฒนา

อย่างมากในฐานะศนูยก์ลางทาง

การคา้ และโดดเด่นในเร่ืองของ

การค้าขายตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

จิมซาจุ่ยเป็นสวรรค์ของนักชอ้ป 

ที่นีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นม แผงขายของ และรา้นบตูกิที่ไมซ่ า้แบบใครเรียงรายสดุลกูหลูกูตา แค่เดนิเล่น

แถว 

16.30 น. น าทกุท่านเดินทางส ู ่สนามบินเช็กแลบ๊กก๊ ประเทศฮ่องกงเพ่ือเดินทางทางกลบัไทย 

19.05 น.  เหินฟ้าส ูส่นามบินสวุรรณภมิูโดยสายการบิน HONGKONG AIRLINE 

20.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูกรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

หรอื  

 

18.30 น. น าทกุท่านเดินทางส ู ่สนามบินเช็กแลบ๊กก๊ ประเทศฮ่องกงเพ่ือเดินทางทางกลบัไทย 



21.35 น.  เหินฟ้าส ูส่นามบินสวุรรณภมิูโดยสายการบิน HONGKONG AIRLINE 

23.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูกรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่างๆ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุสามารถออกเดินทางไดข้ัน้ต ่า 15 ท่านขึ้นไป 
 

 

เอกสารท่ีตอ้งเตรยีมก่อนเดินทาง 

1. หนงัสือเดินทางที่มอีายมุากกวา่ 6 เดือน ณ. วนัที่เดินทางกลบัถึงประเทศไทย 

2. เอกสารรับรองที่ไดร้ับการฉีดวคัซีน 

3. QR CODE (สีเขยีว เทา่นัน้) ที่ไดห้ลงัจากกรอกขอ้มลู 

https://hdf.chp.gov.hk/dhehd/?lang=en-us เพ่ือใชแ้สดงตอ่เจา้หนา้ที่ ที่ประเทศฮอ่งกง 

4. ทกุทา่นตอ้งแสดง ผล ATK พรอ้มหนา้หนงัสือเดินทาง 

 
 

อตัราน้ีรวมบรกิาร 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ โดยสายการบิน Hongkong Airline ชัน้ประหยัด เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-

กรงุเทพฯ 

 ค่าภาษสีนามบิน และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากสายการบินมกีารเรียกเก็บเพิ่ม  

 ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขของสายการบิน 

 ค่าโรงแรมที่พกัที่ฮ่องกง ตามรายการที่ระบ ุ(2-3 ท่าน/หอ้ง) 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการที่ระบ ุ

 ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการ 

 ค่ารถรับสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

 ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7%  และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่ามคัคเุทศกข์องบริษทัจากกรงุเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

HONG KONG 

FREE DAY 
3 วนั 2 คืน BY HX 

ก าหนดการเดินทาง 

อตัราค่าบรกิาร 

ส าหรบัผ ูใ้หญ่  

พกัแบบ 2 ท่าน 

เด็กแบบไม่มีเตียง 
พกัเด่ียว  

ช าระเงินเพ่ิม 

17-19 ธนัวาคม 2565 

14,999 13,500 5,900 
18-20 ธนัวาคม 2565 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการท่องเท่ียว อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

https://hdf.chp.gov.hk/dhehd/?lang=en-us%20เพื่อ


 ฟรีวีซ่าส าหรับหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย 

 ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

อตัราน้ีไม่รวมบรกิาร 

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

ทรปิ และสามารถใหทิ้ปไดต้ามความพึงพอใจ และความรบัผิดชอบดแูลใน

การท างาน 

 ค่าด าเนนิการอื่นส าหรับลกูทวัรท์ี่ไมไ่ดถ้ือหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย และค่าด าเนนิการแจง้เขา้-ออกประเทศ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพิ่ม เองค่าโทรศัพท์ ค่าซัก

 รีดฯลฯ (กรณุาสอบถามหัวหนา้ทวัรก์่อนใชบ้ริการ) 

 ค่าอาหารที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ รวมถึงอาหารพิเศษที่คณะทวัรรี์เควส 

 ค่าบริการเพิ่มเตมิของทางสายการบิน เชน่ อาหาร วีลแชร ์บริการเสริม 

 ค่าทิปส าหรับคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

 

 

การช าระเงิน  

 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าทวัรเ์ป็นจ านวน 15,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึง่ท่าน หลงัจากมกีารท าจอง

ส ารองที่นัง่แลว้ 2 วันท าการ พรอ้มส่งส าเนาพาสปอรต์ที่มอีายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน ส าหรับการจองทวัร์

สว่นที่เหลอืจะขอเก็บทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่า

มดัจ าทัง้หมด 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนเงินค่าบรกิาร 

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทาง ก่อนเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป ทางบริษทัจะคืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรือหักค่าใชจ้่ายจริงที่

เกิดขึน้ (กรณีวันเดินทางตรงกบัวันหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 

55 วนั) 

 หากมีการยกเลิกบริษทัฯ ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50% หรือหักค่าใชจ้่าย

จริงท่ีเกิดขึน้ (กรณีท่ีมค่ีาใชจ้่ายจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่ม) 

 หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 0-14 วนั ทางบริษทัขอเก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 100% ของค่าทวัร ์

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหต ุ 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้ม

น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

 บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสบืเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวตา่งชาต ิ

หรือ คนตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

 

 

ขอ้มลูท่ีพกัเกี่ยวกบัโรงแรมท่ีท่านควรทราบ 

 เนือ่งจากหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมตา่งกนัโดยจะม ีหอ้งพกัคู่ หรือหอ้งพกัเดีย่ว จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแตล่ะประเภทไม่

ติดกันหรืออยู่คนละชัน้   และบางโรงแรมไม่มีที่พกัส าหรับ 3 ท่าน อาจท าใหต้อ้งแยกหอ้งพัก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง

บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนกัท่องเท่ียว 

 กรณีที่มีการจัดประชมุนานาชาติ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ้น และหอ้งพักเต็ม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลีย่น หรือยา้ยเมอืงใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โดยส่วนใหญ่หอ้งพักโรงแรมใหอ้นญุาตใหส้บูบหุร่ีในหอ้งพัก กรณีที่มีการลักลอบและถกูตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พัก

ตอ้งท าการจ่ายค่าปรับกบัโรงแรมโดยตรง 

 

 

ขอ้มลูท่ีพกัเกี่ยวกบัสายการบินท่ีท่านควรทราบ 

 เนือ่งจากบตัรโดยสารเป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสทิธิ์ในการเลอืกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน แต่

ทางบริษทัจะพยายามใหผู้เ้ดนิทางที่มาดว้ยกนั นัง่ใกลก้นัใหม้ากที่สดุท่ีสามารถท าใด 

 กรณีที่ท่านเป็นมสุลมิ หรือแพอ้าหารบางประเทศ โปรดระบใุหช้ดัเจนตอนจอง หากแจง้กะทนัหัน อาจจะมคี่าใชจ้่าย

เพิ่มเตมิเพื่อช าระค่าเมนใูหม ่เพราะเมนขูองคณะไมส่ามารถยกเลกิได ้

 บางสายการบินอาจมเีงือ่นไขเกี่ยวกับการใหบ้ริการอาหารบนสายการบินที่ตา่งกัน ขอใหท้กุท่านท าความเขา้ใจใน

วฒันธรรมประจ าชาตขิองแตล่ะสายการบิน 

 สายการบินอาจมกีารงดเสริฟ์อาหารและเคร่ืองดืม่ หรือเปลีย่นแปลงรปูแบบอาหารขึน้อยู่กบัสายการบินก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เง่ือนไขและขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไปท่ีท่านควรทราบ 

 ทวัรน์ีส้  าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

 ทวัรเ์ป็นทวัรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ หากท่านไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบไุวใ้นรายการ

ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไมคื่นเงนิค่าบริการ 

 ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย จากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ ค าน าหนา้ชื่อ 

เลขที่หนงัสือเดินทาง และอื่นๆ ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวไมส่่งหนา้หนงัสอืเดินทางและหนา้วี

ซ่ามาใหบ้ริษทัพรอ้มช าระมดัจ าสว่นที่เหลอืทัง้หมด 

 ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั สถานการณ ์

ภมูอิากาศ และเวลา ทางบริษทัจะค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิดพลาดของบริษัท 

เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล และอื่นๆ 

 อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษทัเสนอราคา ดงันัน้  ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตา่งประเทศ ที่ท าใหต้น้ทกุสงูขึน้ เชน่ ตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษนี า้มนั ค่าภาษสีนามบิน และอื่นๆ 

 ทัวรน์ี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน า้ตาลเลือดหม)ู เท่านัน้ กรณีท่ีท่าน

ถือหนงัสือเดนิทางราชการ หนงัสือเดินทางทตู และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร ์อันมีวัตถปุระสงคเ์พื่อการ

ท่องเที่ยวโดยไมม่ีจดหมายเชิญ หรือเอกสารใดเชือ่มโยงเกี่ยวกบัการขออนญุาตใชห้นงัสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หาก

ไม่ผ่านการอนมุตัิของเคาเตอรเ์ช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝัง่ประเทศไทยขาออกและตา่งประเทศขาเขา้ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผดิชอบ ความผดิพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในสว่นนี ้ไมว่่าสว่นใดก็สว่นหนึง่ 

 มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษทั เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษทัก ากบัเท่านัน้ 

 นกัท่องเที่ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทางอนัไมใ่ช่

เหตเุกี่ยวขอ้งกบับริษทั เชน่ วีซ่าไมผ่า่น อบุตัเิหตทุี่ไมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนอืการควบคมุและคาดหมาย ทาง

บริษทัจะรับผดิชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะสว่นที่บริษทัยงัไมไ่ดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของบริษทั หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ ตกลง

แก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบตัเิท่านัน้ 

 คณะทัวรเ์ป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบริษทัที่ไดร้ับการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 

กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และอาจมี

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกบั

ผูเ้ดนิทาง กรณีที่เกิดเหตกุารณน์ีข้ึน้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีที่ลกูคา้จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ในวันเร่ิมทัวร์ ท่านจ าเป็นตอ้งมารอคณะ เท่านั้น ทาง

บริษัทไม่สามารถใหค้ณะรอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลท์ของท่านถึงชา้กว่าคณะ และยืนยันเดินทาง 

ท่านจ าเป็นตอ้งเดินทางตามคณะไปยังเมอืง หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้จะมคี่าใชจ้่ายเพิ่ม 

ท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าใชจ้่าย ที่ใชใ้นการเดินทางดว้ยตนเองทั้งหมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถชดเชยหรือทดแทน หากท่านไม่ไดท่้องเท่ียวเมืองหรือสถานท่ีใดๆ สถานท่ีหนึ่งทกุกรณี 

เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้ทัง้หมด 

 

 

 

 



                               หากสนใจจองกรุณาตดิตอ่ 

 สอบถามผา่น Line กด -> 

https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทวัร์ผา่น FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั -> 

http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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