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 1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง (เมนูพเิศษ!! หา่นย่าง) 
10.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินสายการบิน EMIRATES (EK) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

13.45 น. ออกเดนิทางสู ่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยสายการบิน EMIRATES เทีย่วบินที ่EK384 (13.45-17.40) 

*** น าทา่นโดยสารเครื่องบนิรุน่ A-380 เครื่องบนิล าใหญ่ท่ีสดุ ท่ีสามารถจผุูโ้ดยสารไดม้ากถึง 
 800 ทา่น/ล า อีกทัง้สายการบนิยงัติดอนัดบั 1 ใน 3 ของสายการบนิท่ีดีท่ีสดุอีกดว้ย *** 

17.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หรือ สนามบินเช็กแลปก๊อก ตัง้อยู่ในเมืองฮ่องกง ซึ่งเปิด
ใหบ้ริการในปี 2541 แทนสนามบินไคตั๊ก หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋าเดินทางเป็นท่ี
เรียบรอ้ยแลว้ ไกดท์อ้งถ่ินจะคอยตอ้นรบัทา่นท่ีประตทูางออกของสนามบนิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ห่านย่าง !! 
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พักที ่PRUDENTIAL HOTEL HONG KONG ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  (พัก 2 คืน) 
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    2 อ่าวรีพัลสเ์บย-์ยอดเขาวิคตอเรียพคี-โรงงานจิวเวอรร่ี์-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า-วัดแชกงหมิว-     
วัดหวังต้าเซยีน-ร้านหยก-ช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย-SYMPHONY OF LIGHT 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติม่ซ า 
น าทา่นเดนิทางสู ่ชายหาดรีพัลส ์เบย ์ เป็นหาดท่ีมีลกัษณะเป็นหาดทรายรูปจนัทรเ์สีย้ว เป็นหาดท่ีสวยท่ีสดุแหง่
หนึ่งในฮอ่งกง ถือเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวยอดนิยมในหมูช่าวฮอ่งกง และนกัท่องเท่ียวและยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท า
ภาพยนตรไ์ปหลายเรื่อง ภายในยงัมีรูปป้ันขนาดใหญ่ของ เจา้แมก่วนอิม และ เจา้แมท่ินโหว่ หรือ เจา้แมท่บัทิม 
ซึ่งท าหนา้ท่ีปกปอ้งคุม้ครองชาวประมง ซึ่งตัง้อยู่โดดเดน่ทา่มกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสูช่ายหาด บรเิวณ
ใกลเ้คียงจะมี สะพานสีแดงตอ่อาย ุ ซึ่งเช่ือกนัวา่ ถา้ขา้มสะพาน 1 รอบ จะท าใหอ้ายยืุนขึน้ 3 ปี (ถา้หากขา้ม
กลบัมาจะท าใหอ้ายสุัน้ลง 3 ปี) และการโยนเหรียญเขา้ปากปลาใกล้ๆ  กบัสะพานตอ่อาย ุ ซึ่งเช่ือกนัวา่ ถา้โยน
เหรียญเขา้ปากปลา พรท่ีขอจะสมหวงั ส าหรบัคนมีคู ่ ถา้อยากใหชี้วิตคูข่องเรายั่งยืนนัน้ ก็ใหม้านั่งระหว่างสิงห ์ 2 
ตวั แลว้ขอพร  ถา้มากนั 2 คน ก็นั่ง 2 คน แตถ่า้มาคนเดียวก็นั่งคนเดียว แลว้ใหค้ิดถึงคนๆ นัน้ จากนัน้ก็ใหข้อพร
ใหอ้ยู่ดว้ยกนัยาวนาน สว่นใครท่ียงัไมมี่คู ่แลว้ถา้อยากไดคู้ ่ก็ใหม้านั่งท่ีน่ีเชน่กนั 
วิธีที ่ 1 ส าหรบัคนท่ีก าลงัแอบชอบ และยงัไมไ่ดบ้อกรกั ใหเ้อามือวางไวท่ี้หินสีด าแลว้อธิษฐานใหค้นท่ีเราก าลงั
แอบชอบอยู ่ใหม้าเป็นคูร่กัของเรา 
วิธีที ่ 2 ส าหรบัคนท่ีเกิดมาแลว้วยงัหาเนือ้คูไ่มไ่ด ้ ใหม้าขอพรท่ีเทพเจา้แหง่ความรกั ถา้สงัเกตจะเห็นเทพเจา้ถือ
สมดุเลม่ใหญ่ๆ ภายในจะมีรายช่ือของหนุม่สาวท่ีเทพเจา้พรอ้มจะประทานพรใหส้  าหรบัการขอโชคลาภ ใหข้อท่ี
มงักรท่ีมีลกูแกว้สารพดันกึ ใหม้าลบูๆ คล าๆ แลว้ขอพรจะไดต้ามประสงค ์
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น าทา่นขึน้สู่ ยอดเขาวิคตอเรียพคี (ขึน้ หรือ ลงโดยรถแทรม 1 เทีย่ว) ทกุทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศบรสิทุธ์ิ
สดชน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลนูไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน จดุชมวิวท่ีดีท่ีสดุ และ
หา้มพลาดเม่ือมา The Peak สามารถมองเห็นวิวไดร้อบทิศทัง้ 360 องศา มีความสงูถึง 428 เมตรจาก
ระดบัน า้ทะเลท่ีจดุนีส้ามารถมาชมวิวเมืองฮอ่งกงไดท้ัง้วนัซึ่งในแตล่ะชว่งเวลาก็จะมีวิวท่ี  สวยงามแตกตา่งกนัไป 

 น าทา่นเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรร่ี์ ท่ีขึน้ช่ือของฮอ่งกง พบกบังานดีไชนท่ี์ไดร้บัรางวลัอนัดบัเย่ียม และใชใ้นการ
เสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการยอ่ใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็นเครื่องประดบัไมว่่าจะเป็น จี ้ แหวน  ก าไล 
เพ่ือใหเ้ป็นเครื่องประดบัติดตวั และเสรมิดวงชะตา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูฮ่องกง 
 น าทา่น ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า พร้อมท้ังท าพธีิยมืเงนิเทพเจ้า เพ่ือใหเ้ราร  ่ารวยเงินทอง เงิน

ไหลกองทองไหลมา วดัเจา้แมก่วนอิมฮองฮ า เป็นวดัท่ีขึน้ช่ือในการดา้นเงินทอง ปลดหนี ้ ปิดยอดขาย ปิดดีล รบั
ทรพัยร์วัๆ โดยจะมีการขอพร และยืมเงินเจา้แมก่วนอิมฮองฮ า ปกตจิะมีเป็นเทศกาล ซึ่งถา้ไมท่นัชว่งนัน้ก็สามารถ
ยืมไดต้ามฤกษส์ะดวกโดยเม่ือขอพร  
พิธียืมเงินเจา้แมก่วนอิมฮองฮ า (ความเช่ือสว่นบคุคล) 
จดุธูปอธิฐาน -> บอกช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู ่-> บอกจ านวนเงินท่ีตอ้งการ และ ขอไปเพ่ืออะไร -> ปักธูปในกระถางใบ
ใหญ่ -> หยิบผงธูปในกระถางใสใ่นซองแดงเล็กๆ (อั่งเปา) ท่ีเราเตรียมไป -> น าซองแดง วนเหนือกระถางธูป 3 
รอบ   ( ซองแดง หลายคนน าไปไวใ้น ตูเ้ซฟ - ลิน้ชกัเก็บเงิน - หิง้พระ แลว้แตส่ะดวก) -> ถา้เราสมหวงั เราก็
เดนิทางมาไหว ้ขอบคณุท่าน อีกครัง้ 
ไดร้บัอั่งเปา (ซองแดง) แลว้ท าอย่างไรตอ่ 
เม่ือไดร้บัซองแดงท่ีบรรจผุงธูปเรียบรอ้ยแลว้ ใหเ้ก็บรกัษาเอาไวอ้ยา่งดี บางทา่นเก็บไวใ้นตูเ้ซฟ ไวใ้นลิน้ชกัเก็บเงิน 
ไวบ้นหิง้พระ หรือท่ีดีๆ ท่ีทา่นสะดวก เม่ือสมความปรารถนา ใหห้าโอกาสเดนิทางมาไหวข้อบคณุเจา้แมก่วนอิม  
การคืนเงินเจา้แมก่วนอิม 
ส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการกลบัมาขอบคณุเจา้แมก่วนอิม หรือ มาคืนเงินเจา้แมก่วนอิม เพียงเตรียมชดุไหว ้และกระดาษ
เงินกระดาษทอง จากนัน้น าชดุไหวน้ัน้ไปไหวข้อบคณุท่าน รวมถึงกระดาษเงินกระดาษทองท่ีเปรียบเหมือนการ
มอบคืนเงินแก่ทา่น 
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น าทา่นเดนิทางสู่ วัดแชกงหมิว (กังหันน าโชค) เพ่ือเป็นสิรมิงคลเม่ือมาเยือนฮอ่งกง ซึ่งเป็นวดัท่ีคนฮอ่งกงให้
การเคารพนบัถือเป็นอย่างมากเป็นวดัเก่าแก่ และมีช่ือเสียงท่ีสดุวดัหนึ่งของฮอ่งกง  
วิธีการไหว ้เราจะเริ่มตน้จากการไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ 
1.เตรียมธูป และเครื่องบชูา สามารถหาซือ้ชดุไหวไ้ดจ้ากหนา้ทางเขา้วดัชดุไหวท้ั่วไปประกอบดว้ย ธูปสีแดง 3 
ดอก ธูปดอกเล็ก 1 ก า และกระดาษเงินกระดาษทอง (ใหเ้ขียนช่ือ-นามสกลุลงไปในกระดาษดว้ย) ราคาชดุไหวมี้
ตัง้แตห่ลกัสิบ หลกัรอ้ย และหลกัพนัสามารถเลือกไดแ้ลว้แตก่ าลงัทรพัยข์องแต่ละทา่น 
2. เตรียมไหวด้ว้ยการน าธูปใหเ้จา้หนา้ท่ีวดัชว่ยจดุ สว่นกระดาษเงินกระดาษทองท่ีไดม้านัน้ใหเ้ขียนช่ือ-นามสกลุ
ลงไปเพ่ือชว่ยเสรมิสิรมิงคลและปัดเปาเรื่องรา้ยออกไปจากชีวิต จากนัน้ถือก าธูปและกระดาษเงินกระดาษทองไว้
ในมือ โดยใหธู้ปอยูด่า้นใน ส่วนกระดาษเงินกระดาษทองอยูด่า้นนอก 
3. หนัหนา้ออกนอกวดั กล่าวแจง้ฟ้าดนิ โดยบอกช่ือ นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด และวตัถปุระสงคท่ี์มาท าบญุวดันี ้
ไหว ้แลว้หนักลบัมาดา้นในวดั ไหว ้3 ครัง้ 
4. เจา้หนา้ท่ีน าทา่นไหว ้จะชว่ยกลา่วน าอธิษฐาน เม่ือจบประโยคอธิษฐาน เจา้หนา้ท่ีจะก็กลา่วประโยคปิดทา้ยวา่ 
"เฮงๆๆ รวยๆๆ" สาธุ สาธุ สาธุ ใหพ้ดูตามตวัยเสียงดงัฟังชดั จากนัน้ใหน้  าธูปไปปักกระถางละ 3 ดอก 
หลงัจากเราไหวเ้ทพเจา้ฟ้าดินเสรจ็แลว้ เดินเขา้มาในตวัวดัก็จะเจอองคแ์ชกงหมิว 
วิธีขอพร 
ยืนตรงหนา้องคแ์ชกง ตัง้จิตอธิฐานอยา่งตัง้ใจใหท้า่นชว่ยเหลือในเรื่องใด เม่ือสมหวงัแลว้หากมีโอกาสก็กลบัมา
ไหวข้อบคณุทา่นอีกครัง้ หลงัจากไหวเ้สรจ็แลว้ใหน้  ากระดาษเงินกระดาษทองไปไวใ้นจดุท่ีเจา้หนา้ท่ีวดัจดัไว ้
จากนัน้ไปหมนุกงัหนั และตีกลอง 
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โดยกงัหนัลมทัง้ 4 ใบพดั จะมีความหมายตา่งกนั 
ใบพดัท่ี 1 เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบพดัท่ี 2 สขุภาพรา่งกายแข็งแรง อายยืุนยาว 
ใบพดัท่ี 3 โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 
ใบพดัท่ี 4 คดิหวงัสิ่งใดก็สมความปรารถนาทกุประการ 

น าทา่นนมสัการ วัดหวังต้าเซียน หรือ ซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน เป็นวดัท่ีใครหลายๆ คนนิยมมาขอพรกบัเทพ
เจา้ดา้ยแดง "เทพเจา้หยคุโหลว" หรือท่ีรูจ้กักนัในนามเทพเจา้แหง่จนัทรา หรือผูเ้ฒา่แห่งดวงจนัทร  ์โดยเราจะเห็น
รูปป้ันองคเ์ทพเจา้ถือสมดุเนือ้คูอ่ยู่ตรงกลางระหว่าง ดา้นซา้ยเป็นเจา้สาว ดา้นขวาเป็นเจา้บา่ว มีดา้ยแดงผกูโยง
ไปยงัองคห์ยคุโหลว จะมีวิธีการท านิว้ส  าหรบัสอดดา้ยแดงแสดงใหเ้ห็นอยู่ดา้นหนา้ เดินไปหยิบดา้ยแดงซึ่งจะมี
วางอยู่ตรงซุม้ดา้นซา้ยมือ แลว้ก็ท านิว้ตาม ท่ีส าคญัอยา่ท าดา้ยแดงหลดุมือเดด็ขาด 
น าท่านชม ร้านหยก มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก หรือสตัวน์  าโชคอย่างป่ีเสี๊ยะ อิสระใหท้่านได้
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เลือกซือ้เป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลกึหรือน าโชคแดต่วัทา่นเอง 
น าทา่นอิสระในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั บนถนนนาธาน ณ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งมีรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือก
ซือ้มากมายราคาถูก เช่น GIORDANO, BOSSINI เป็นตน้ เพ่ือเป็นของฝากของท่ีระลึก ของขวญั หรือเลือกเดิน 
ชอ้ปป้ิงสินคา้หา้งปลอดภาษีดิวตีฟ้รี และโอเช่ียนเทอรม์ินลัแหล่งรวมสินคา้ชัน้น าช่ือดงั ท่ีมีรา้นคา้ใหท้่านเดิน  
ชอ้ปป้ิงกว่า 700 รา้นคา้ อาทิ ARMANI, ESPRIT, EMPORIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR และของ
ฝากคณุหนูท่ี TOY’R US หรือเดินชอ้ปป้ิงสินคา้บนถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์
ส่ือสารท่ีทนัสมยั 

ค ่า อิสระ รับประทานอาหารค ่า  
20.00 น. น าท่านชม SYMPHONY OF LIGHT การแสดงมลัติมีเดียสดุยอดตระการตาท่ีไดร้บัการบนัทึกในกินเนสบุ๊คว่า

เป็นการแสดงแสง สี และเสียงดนตรีประกอบท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก ครอบคลมุพืน้ท่ีอาคารตกึระฟ้าส าคญัตา่งๆ 
ท่ีตัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววิคตอเรีย โดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านีแ้ปลงโฉมใหเ้ป็นฉากโชวก์ารแสดงอย่างงดงาม
การแสดงประกอบดว้ย 5 Themes สวย ๆ ไดแ้ก่ Awakening, Energy, Heritage, Partnership สุดทา้ย The 
Final ท่ีจะท าใหท้่านเพลิดเพลินตลอดกับ 20 นาทีแห่งความสุขพรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ (ทกุวนัจะมีการ
แสดงโชวใ์นเวลา 2 ทุม่ตรง เวน้แตว่นันัน้มีพายเุขา้ก็จะไมมี่การแสดง) 
พักทีโ่รงแรม PRUDENTIAL HOTEL HONG KONG ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
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 3 กระเช้านองปิง 360 องศา-พระใหญ่เทยีนถาน-หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง 
  ช้อปป้ิงทีห่า้งดัง CITYGATE OUTLET-กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติม่ซ า 
 น าท่านขึน้ กระเช้านองปิง 360 องศา (แบบธรรมดา) น าท่านนมสัการ พระใหญ่เทียนถาน ณ  วัดโป่วหลิน 

หรือ นิยมเรียกวา่พระใหญ่ลนัเตา องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธ์ิ 160 ชิน้ องคพ์ระพทุธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนือสู่
จีนแผน่ดนิใหญ่ ประดษิฐานอยูโ่ดยมีความสงู 26.4 เมตรบนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มีความสงูทัง้สิน้ 34 
เมตร คา่ก่อสรา้งพระพทุธรูป 60 ลา้นเหรียญฮ่องกง โดยพระพทุธรูปมีช่ือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่
เทียนถาน ประดษิฐานบนแท่นบชูามีความสงูเท่ากบัตกึ 3 ชัน้ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทียนถานใน
ปักก่ิง น าท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ใหทุ้กท่านไดต้ัง้จิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
สขุภาพ การงานการเงิน เน่ืองจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพรจากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึน้ชมฐาน
องคพ์ระได ้โดยจะมีบนัไดทอดยาวจ านวน 268 ขัน้ หรือชมวิวของเกาะลนัเตาในมุมสูงได ้และยงัมีรูปป้ันของ
เทพธิดาถวายเครื่องสกัการะตามความเช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 



KHK110312-EK  ฮอ่งกง-นองปิง 3 วนั 2 คืน (เมษายน-มิถนุายน) 

 จากนัน้ใหท้่านอิสระ ณ บริเวณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ใหท้่านไดอิ้สระเท่ียวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บริเวณ
หมู่บา้นจ าลองแห่งนีท้่านจะไดพ้บความสนกุท่ีสามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวฒันธรรมดัง้เดิมไวไ้ด้
อย่างลงตัวแวะพักเหน่ือย หาของอร่อยกิน แนะน าเตา้ฮวยหยินหยาง เตา้ฮวยท่ีผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัว
ระหวา่งงาด า (สีด  า) กบั เตา้หู ้(สีขาว) ใหค้วามสดช่ืนไมน่อ้ย เรื่องความอรอ่ยพดูไดค้  าเดียววา่ “ตอ้งลอง” 

หมายเหต ุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิดเนือ่งจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถ
โคช้ของอทุยาน เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน 

กลางวัน อิสระ รับประทานอาหารกลางวัน 

 จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ีหา้งดงั CITYGATE OUTLET ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยักบั OUTLET 
สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือวา่จะเป็น 
BURBERRY รวมทัง้รองเทา้กีฬามากมายหลายย่ีหอ้ และชัน้ใตด้นิจะมีซุปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ่ใหท้า่นไดเ้ลือก
ซือ้สินคา้ ไมว่า่จะเป็น ของกิน ของใช ้หรือว่าผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 

 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินนานาชาตเิช็กแลปก๊อก 
21.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES เทีย่วบินที ่EK385 (21.00-23.15) 

23.15 น. เดนิทางถึง สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
 
 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาค่าบริการทวัรต์่อทา่น 

ผู้ใหญ่ทา่นละ เดก็พักคู่กับผู้ใหญ่ พักเดีย่ว 
14 - 16 มกราคม 2566 17,999 17,999 

6,500 

03 - 05 กุมภาพันธ ์2566 18,999 18,999 
10 - 12 กุมภาพันธ ์2566 19,999 19,999 
17 - 19 กุมภาพันธ ์2566 18,999 18,999 

18 - 20 กุมภาพันธ ์2566 *เปิดเพิม่* 19,999 19,999 
24 - 26 กุมภาพันธ ์2566 19,999 19,999 

25 - 27 กุมภาพันธ ์2566 *เปิดเพิม่* 19,999 19,999 
06-08 เมษายน 2566 20,999 20,999 
07-09 เมษายน 2566 20,999 20,999 

12-14 เมษายน 2566 *สงกรานตล์า 1 วัน* 23,999 23,999 
21-23 เมษายน 2566 20,999 20,999 
22-24 เมษายน 2566 20,999 20,999 
28-30 เมษายน 2566 20,999 20,999 

29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2566 *วันแรงงาน* 23,999 23,999 
30 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2566 *วันแรงงาน* 21,999 21,999 

04-06 พฤษภาคม 2566 *วันฉัตรมงคล* 21,999 21,999 
05-07 พฤษภาคม 2566 *วันหยุดพเิศษ* 21,999 21,999 

06-08 พฤษภาคม 2566 20,999 20,999 
12-14 พฤษภาคม 2566 20,999 20,999 
13-15 พฤษภาคม 2566 20,999 20,999 
19-21 พฤษภาคม 2566 20,999 20,999 
20-22 พฤษภาคม 2566 20,999 20,999 
26-28 พฤษภาคม 2566 20,999 20,999 
27-29 พฤษภาคม 2566 20,999 20,999 
02-04 มิถุนายน 2566 20,999 20,999 

03-05 มิถุนายน 2566 *วันวิสาขบูชา* 22,999 22,999 
04-06 มิถุนายน 2566 20,999 20,999 
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โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงือ่นไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านไดช้  าระเงิน

แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัเง่ือนไขแลว้ และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล่ียน หรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตสุุดวิสยั
ตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรือมีการเปล่ียนแปลง

เวลาบนิ หากทา่นใดมีไฟลท์บนิภายในประเทศ หรือตา่งประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองตั๋ว
เครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋ว
เครื่องบินท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 30 ทา่น** 
** เน่ืองจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้ ** 
 

 อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท ไม่

คุม้ครองโรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืน ๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแห่ง
กรมธรรมฯ์  

7. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม)์ 
8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 
9. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

 
 อัตรานีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจง้เขา้-แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร ,์ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบาร ์

และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
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4. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

5. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
6. คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระกบัหวัหนา้ทวัรใ์นวนัสดุทา้ยของการเดนิทาง) 
7. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น 

 
 การจอง และการช าระ 

1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะ
ยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้  

2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง / เฉพาะวนัหยุดยาว และนกัขตัฤกษ์ ช  าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนัก่อนการ
เดนิทาง เน่ืองจากทางบรษิัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในส่วนของคา่ท่ีพกั และตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
1) หากไมช่  าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมด หรือเพียงบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข และขอ้ตกลง

ตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และเหลือหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ 

เพ่ือท าการส ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการ
จองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียว ท่าน และครอบครวัของท่านตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้ง และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษิัท 
1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต  ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรนี์ก้  าหนดใหมี้ผูเ้ดินทาง ข้ันต ่า 15 

ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มคา่ทวัร ์หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการ
เดนิทาง หากทา่นมีไฟลท์บนิภายในประเทศ แตม่ิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ตอ่ท่านก็ตาม อนัเน่ืองมาจากการ
คอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ าย
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เพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหเ้ล่ือนวัน
เดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอ และยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงินเขา้มาแลว้
จะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผูเ้ดนิทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัท
ฯ คิดค่าใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยท่ีสดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้
เป็นไปตามเง่ือนไขของบรษิัทฯ 

 
 เงือ่นไขการยกเลิกการจอง และการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาล หรือหยดุยาว เช่น สงกรานต ์/ ปี
ใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่า
มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่
มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ และคืนคา่ทวัรส์่วน

ใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง เอกสารปลอม นโยบาย
หา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรท์ัง้หมกดหรือค่ามัดจ า
มาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น กรณีออกตั๋ว
เครื่องบนิแลว้ หรือไดช้  าระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

 หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสาย

การบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบดิ, 
แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการบิน, การ
นดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรค
ระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละ
ความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนั และภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
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5. ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่ส่วนตวัตา่งๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของทรพัยส์ินส่วนตวั 
ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางทอ่งเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบรษิัทฯจะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให ้เดินทาง
ออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือ เดินทาง
ราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจาก
เหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่สามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินไมว่า่กรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การช าระคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่งเกิดจากการ
ตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ไดช้  าระ
คา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้นั่งวิลแชร ์หรือ
บคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบางรายการ
หรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจงึค  านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็นส าคญั 
12. หา้มน าเขา้กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑท่ี์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
 ตั๋วเคร่ืองบนิ และทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทางกลบัท่าน 
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยแลว้แตส่ายการบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว  Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็น ผู้
รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแตร่ะบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผู้
ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยนั
จากทางสายการบนิ  

5. การจัดท่ีนั่ งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีทา่นตอ้งการได ้ 
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6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้สามารถ 
ออกเดนิทางไดแ้นน่อน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผูก้  าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ก าหนดทา่น 

จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

เดนิทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้
 

 โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีห้องพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี่ / ปลอด
บหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัทา่นท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว  (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละชัน้  
5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมีคา่ใชจ้า่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 
6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม (บางครัง้ตอ้ง

จองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม  
7. โรงแรมในฮ่องกงจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็น

หอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดั และไมมี่อา่งอาบน า้ ซึ่งอยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ 
 

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