
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26140 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไหวพ้ระ 5 วดั  เสริมดวงเสริมพลงั  

ข้ึนกระเชา้นองปิง ชอ้ปป้ิงเกาะฮ่องกง



 

 

 

 

การเตรียมตวัเขา้ประเทศฮ่องกง 

ขัน้ตอนกอ่นเขา้ฮ่องกงและสนามบิน 

1. มีใบรับรองผลฉีดวัคซีนภาษาอังกฤษ (อาย ุ12 ปีขึ้น 3 เข็ม, อาย ุ5-11 ปี 2 เข็ม, อายนุอ้ยกว่า 5 ปี ไม่จ าเป็นตอ้งแสดงผล

วัคซีน) 

2. หลกัฐานการไดร้ับวัคซีนป้องกนัโควิด-19 ที่ไดก้ารรับรองโดยฮ่องกง (ผลตรวจท่ีลงทะเบียนไวท้างอีเมลจ์ะตอ้ง Download เก็บ

ไวห้ลงัจากที่ผา่นการตรวจ PCR จากสนามบินฮ่องกงแลว้) 

3. ดาวนโ์หลด APP : LeaveHomeSafe ก่อนออกเดินทาง 

4. เขา้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ดว้ยวิธีการ RT-PCR ที่สนามบินฮ่องกง และจะไดร้ับผลตรวจผ่านทางมือถือ หากไม่พบเชื้อก็

สามารถเดินทางไปยังที่พักไดท้นัที 

5. ตรวจ ATK ดว้ยตนเองทกุวันโดยอัพโหลดผลตรวจผา่นทาง  

6. ขณะที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลา ยกเวน้ตอนรับประทานอาหาร หากฝ่าฝืนปรับ 5,000 HKD 

7. ในกรณีถา้มีการตรวจว่าพบเชื้อโควิด-19 ท่านจะถกูแยกกกัตวัในสถานที่ที่ทางการที่ฮ่องกงก าหนดจะมีวิธีการดงันี้ 

1. ถกูส่งตวัไปรักษาในสถานพยาบาล  

2. กกัตวัอยู่ในโรงแรมทีพ่ัก 

**ท่านตอ้งกกัตวัจนกว่าผลตรวจจะไม่พบเช้ือแลว้ถึงจะสามารถเดินทางกลบัประเทศได*้* 



 



 

 

 

 

 

00.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ ทางทีมงานจะคอยใหก้ารต้อนรบัและอ านวยความ

สะดวกทกุท่าน และน าท่าน เช็คอินรบัตัว๋เครื่องบิน   

02.00 น. ออก เ ดินทาง  ส ู่ เ ก า ะ ฮ่ อ งกง  โดยสายการ บิน 

HONGKONG AIRLINE เท่ียวบิน HX 780 

05.55 น. ถึงท่าอากาศยานเช็กแล็บก็อก ให้ทกุท่านตรวจคัด

กรองแบบ PCT ก่อนเขา้พิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลงัผา่น

พิธีการตรวจคนเข ้าเมืองแล้ว หลังจากนั้นรับกระเป๋า

สมัภาระ เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ 

จากนัน้ท าทกุท่านส ู่ รีพลัส ์เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรปูจันทร์เสี้ยว

แห่งนี้เป็นหาดที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งในฮ่องกง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

ในหมู่ชาวฮ่องกงและนกัท่องเที่ยว และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์

ไปหลายเรื่อง มีรปูป้ันขนาดใหญ่ของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่ว ซ่ึงท า

หนา้ที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาว

ลงสู่ชายหาด ที่นี่มีคลับเฮา้สส์ไตลจ์ีนแบบดั้งเดิม และอาคารสไตลอ์าณานิคม 

รีพัลส ์เบย ์ตัง้อยู่บนหาดรีพัลส ์เบย ์มีภัตตาคารและรา้นคา้ที่สามารถนัง่ชม

วิวทะเลไดห้ลายแห่ง   

จดุชมวิวเดอะพีค(The Peak) อยู่ดา้นบนของยอดเขา วิคตอเรีย พีค Victoria 

Peak ซ่ึงยอดเขาที่สงูที่สดุในฝั่งของเกาะฮ่องกงโดยมีความสงูจากประมาณ 

552 จากระดบัน า้ทะเล เป็นที่เที่ยวอันดบัหนึง่ที่คนนยิมไปมากที่สดุ เพราะเป็น

ทั้ ง จุ ด ช ม วิ ว

มองเห็นภาพพา

โนรามาของเมือง

ฮ่องกงได ้ 

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบินสวุรรณภมิู-สนามบินฮ่องกง- ตรวจคดักรอง PCR –Repulse 

Bay - Victoria Peak - วดัเจา้แม่ทบัทิมทินหวั– ชอ้ปป้ิงตลาด Ladies 

Market   

(อาหารกลางวนั)  

 

                                     

  



จากนั้นน าทกุท่านส ู่  วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว เป็นวัด

เก่าแก่และส าคัญอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง นอกจากการมา

สักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิมในเรื่องของการเดินทางให้

ปลอดภัยแล้ว ไฮไลท์ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดเจ้าแม่

ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple)จะเป็นขดธปูสีแดงขนาด

ใหญ่ ที่แขวนอยู่ตามเพดานดา้นในวิหารของวัดเต็มไปหมด 

จะยิ่งสวยงามในยามที่มีแสงแดงส่องลงมาเหมือนเป็น

ล าแสงส่องทะลุควันธปูแปลกตา ให้ทกุท่านได้ช้อปป้ิง

ตลาดเลด้ี มารเ์ก็ต(Ladies Market) เป็นตลาดบนถนนคน

เดินสไตล์ Night Market แบบบา้นเรา ไม่ไดม้ีขายเฉพาะแต่

ของผูห้ญิง แตม่ีของขายทกุสิ่งอย่าง เหมือนพวก

ตลาด Night ของบา้นเราเลย สินคา้ที่ขายกันจะมี

อยู่หลากหลายแบบ  ประเภทสินค้าที่ขายกัน

เช่น เสื้อผา้ นาฬิกา กระเป๋า ตุก๊ตา ของฝาก ของ

ที่ระลึก ต่างๆ ใครตอ้งการจะซ้ือของที่ระลึกหรือ

ของฝากตา่งๆ    อิสระอาหารค ่า   

 

น าทกุท่านเขา้เช็คอินท่ีโรงแรม  Ramada Hong Kong Grand /  Kings Hotel / Dorsett Kwun Tong  

Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า 

แบบเซ็ตต๋ิมซ าจากนั้นน าท่าน

เ ดิ น ท า ง สู่  เ ก า ะ ลั น เ ต า  

ขึ้นกระเชา้นองปิง เพื่อสัมผปัระสบ

การณ์อันน่าตื่นเตน้ชมวิวทิวทัศน์

หมู่เกาะทะเลจีนใตแ้ละภเูขาสงูแบบ 

360 องศา น าทกุท่านสู่ วดัโป่หลิน 

แปล เ ป็น ไทย ได้ว่ า  วั ดดอกบั ว

ศักดิ์สิทธ์ิ สรา้งขึ้นเม่ือปี 1924 เป็น

พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิประทับ

กลางแจง้ ปางโคตะมะ องคพ์ระสรา้ง

วนัท่ีสองของการเดินทาง  พระใหญ่ นองปิง - อิสระชอ๊ปป้ิง City Gate 

              (อาหารเชา้) 

 

หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารงุ หรือ

ปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเปล่ียนเป็นรถโคช้ของอทุยาน เพื่อน า

ท่านขึน้สู่ยอดเขาแทน 

 



จากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนักรวม 250 ตัน มีความสงู 22 เมตร รวมฐานจะเท่ากับ 34 

เมตร องคพ์ระหันพระพกัตไ์ปยังเนนิเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต ้พระเนตร พระโอษฐ ์การเอียงเศียร และ

พระหัตถข์วายกชึ้นใหพ้รแก่คนที่มาขอพร มีความอ่อนโยน และสงา่งามอย่างที่สดุ ใชเ้วลาในการก่อสรา้งถึง 

12 ปี 

อิสระอาหารกลางวนั  และน าทกุท่านไปยัง City Gate เป็น

หา้งสรรพสินคา้ชั้นน า ซ่ึงมีสินคา้ต่างประเทศกว่า 80 แบ

รนด์ดัง ใน  หลากหลายประเภทของสินคา้ ไดแ้ก่ สินคา้
แฟชัน่, ความงาม, เสื้อผา้, ของเด็กเล่น และของใชภ้ายใน

บา้น เป็นตน้ ซ่ึงหา้งสรรพสินคา้ยังมอบส่วนลด 30% ถึง 

 70% ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีสปา, รา้นอาหารอาหาร

เอเชีย และอาหารนานาชาติ, และโรงละครกลางแจง้ที่ใหญ่

ที่สดุในเอเชีย 

อิสระอาหารค ่า เพ่ือใหเ้วลาทกุท่านไดช้อ้ปป้ิง 

น าทกุท่านกลบัส ูท่ี่พกั โรงแรม 

 

 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ แบบต่ิมซ า ณ ภัตตาคาร

ทอ้งถ่ิน 

น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว ใหท้่านไดจ้ดุธปูขอพร สักการะ

เทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ั้งจิตอธิษฐานดา้นหนา้องค์เจา้พ่อแชกง 

จากนัน้ใหท้่านหมนุกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด จะช่วยปัด

เป่าสิ่งชัว่รา้ยออกไป และน าพาสิ่งดีๆเขา้มา และน าท่านเขา้สู่ วดั

หวงัตา้เซียน เป็นวัดที่รับความนยิม สงูสดุของคนฮ่องกงโดง่ดงั

และมีชื่อเสียงในเรื่องการขอพรความรัก การขอคู่ครองมากๆ 

หากใครที่โสดแลว้มากราบไหวอ้าจจะเจอเนื้อคู่ในเร็ววัน หรือหาก

ใครที่มีคู่อยู่จะท าใหร้ักกนัหวานชื่น  ยืนยาวขึน้ 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

วนัท่ีสามของการเดินทาง  อาหารเชา้ต่ิมซ า- อิสระชอปป้ิงยา่นจิมซาจ ุ่ย- สนามบินเช็ก

แล็บกก๊- สนามบินสวุรรณภมิู     

          (อาหารเชา้ / อาหารกลางวนั 



บ่าย และน าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่ ที่ขึ้นชื่อของ

ฮ่องกงพบกับงาน ดีไชนท์ี่ไดร้ับรางวัลอัน  ดับเยี่ยม และใชใ้น
การเสริมดวงเรื่องฮวง จุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแช

กง มาท าเป็น เครื่องประดบั ไมว่่าจะเป็น จี้ แหวน ก าไล เพื่อให้

เป็น เครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา และน าท่านชม 

รา้นหยก ที่มีสินคา้มากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ ก าไลหยก 

หรือสตัวน์ าโชคอย่างป่ีเสี๊ยะ อิสระใหท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นขอ 

ฝากหรือเป็นของที่ระลึกหรือน าโชคแดต่วัท่านดว้ย 

น าท่านเขา้สู่ วดัเจา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า เป็นหนึง่ใน

วัดที่เก่าแกท่ี่สดุของฮ่องกง มีชื่อเสียงในเรื่องการ

ขอโชคลาภเงนิทอง และถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่ง

หนึง่ของฮ่องกง  

น าทกุท่านชอ้ปป้ิงแบบจใุจที่ จิมซาจ ุ่ย (Tsim Sha Tsui) 

เป็นย่านหนึง่ที่ครอบคลมุพื้นที่ส่วนล่างของเกาะ ฮ่องกง 

ฝัง่เกาลนู แตเ่ดิมนัน้ Tsim Sha Tsui เป็นเพียงหมูบ่า้น

เล็กๆ ติดทะเลและมีท่าเรือ ตอ่มาใน

ศตวรรษที่ 19 ภมูิภาคนีไ้ดก้ลายเป็น

เสน้ทางการคา้ที่ส าคัญ และตกอยู่ภายใต้

การปกครองของประเทศอังกฤษใน

สงครามฝ่ิน ภายใตก้ารปกครองของ

ประเทศอังกฤษนัน้ จิมซาจุ่ยมีความมัง่คัง่

และไดร้ับการพฒันาอย่างมากในฐานะ

ศนูยก์ลางทางการคา้ และโดดเดน่ในเรื่อง

ของการคา้ขายตัง้แตน่ัน้เป็นตน้มา จิมซาจุ่ย

เป็นสวรรคข์องนกัชอ้ป ที่นีม่ีรา้นคา้แบรนด์

เนม แผงขายของ และรา้นบตูิกที่ไมซ่ า้แบบ

ใครเรียงรายสดุลกูหลูกูตา  

 



น าทกุท่านเดินทางส ู ่สนามบินเช็กแลบ๊กก๊ ประเทศฮ่องกงเพ่ือเดินทางทางกลบัไทย 

19.05 น.  เหินฟ้าส ูส่นามบินสวุรรณภมูิโดยเท่ียวบิน HX 765 

20.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิกรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

หรือ  

 

21.10 น.  เหินฟ้าส ูส่นามบินสวุรรณภมูิโดยเท่ียวบิน HX 779  

23.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิกรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่างๆ  

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** หมายเหต ุ ออกเดินทางขัน้ต ่า 15 ท่านข้ึนไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

2566 

อตัราค่าบรกิาร  (ต่อ ท่าน) 

ผ ูใ้หญ่ พกัหอ้งค ู่ เด็กไม่มีเตียง 
พกัเด่ียว  

ช าระเงินเพ่ิม 

12-14 มกราคม  15,999 13,500 5,900 

04-06 กมุภาพนัธ ์ 15,999 13,500 5,900 

10-12 กมุภาพนัธ ์ 15,999 13,500 5,900 

17-19 กมุภาพนัธ ์ 15,999 13,500 5,900 

24-26 กมุภาพนัธ ์ 15,999 13,500 5,900 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการท่องเท่ียว อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



เอกสารท่ีตอ้งเตรียมกอ่นเดินทาง 

1. หนงัสือเดินทางที่มีอายมุากกว่า 6 เดือน ณ. วันทีเ่ดนิทางกลบัถึงประเทศไทย 

2. เอกสารรับรองที่ไดร้ับการฉีดวัคซีน 

3. QR CODE (สีเขยีว เท่านัน้) ที่ไดห้ลงัจากกรอกขอ้มลู https://hdf.chp.gov.hk/dhehd/?lang=en-us 

เพื่อใชแ้สดงตอ่เจา้หนา้ที่ ทีป่ระเทศฮ่องกง 

4. ทกุท่านตอ้งแสดง ผล ATK พรอ้มหนา้หนงัสือเดินทาง 

 

 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ โดยสายการบิน Hong Kong Airline ชัน้ประหยัด เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 

• ค่าภาษีสนามบิน และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม  

• ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางตามเงือ่นไขของสายการบิน 

• ค่าโรงแรมที่พักที่ฮ่องกง ตามรายการที่ระบ ุ(2-3 ท่าน/หอ้ง) 

• ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 

• 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 และ

สามารถใหทิ้ปไดต้ามความพึงพอใจ และความรบัผิดชอบดแูลในการท างาน 

• ค่าด าเนินการอื่นส าหรับลกูทวัรท์ี่ไมไ่ดถ้ือหนงัสือเดินทางสญัชาติไทย และค่าด าเนินการแจง้เขา้-ออกประเทศ 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ  (กรณุา

สอบถามหัวหนา้ทวัรก์่อนใชบ้ริการ) 

• ค่าอาหารที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ รวมถึงอาหารพิเศษที่คณะทวัรร์ีเควส 

• ค่าบริการเพิ่มเติมของทางสายการบิน เชน่ อาหาร วีลแชร ์บริการเสริม 

• ค่าทิปส าหรับคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

 

การช าระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าทัวรเ์ป็นจ านวนเต็ม 15,999 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการท าจองส ารองที่นัง่

แลว้พรอ้มส่งส าเนาพาสปอรต์ที่มีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน   

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


เง่ือนไขการยกเลิกและคืนเงินค่าบริการ 

• หากมีการยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป ทางบริษัทจะคืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด หรือหักค่าใชจ้่ายจริงที่เกิดขึ้น 

(กรณีวันเดินทางตรงกบัวันหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 55 วัน) 

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

(กรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่ม) 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 0-15 วัน ทางบริษทัขอเก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 100% ของค่าทวัร ์

 

หมายเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

• บริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ  

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมือง

พิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่ง

ดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

 

 

 

ขอ้มลูท่ีพกัเกี่ยวกบัโรงแรมท่ีท่านควรทราบ 

• เนื่องจากหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมตา่งกนัโดยจะมี หอ้งพักคู่ หรือหอ้งพักเดี่ยว จึงอาจท าใหห้อ้งพักแตล่ะประเภทไม่ติดกันหรือ

อยู่คนละชั้น   และบางโรงแรมไม่มีที่พักส าหรับ 3 ท่าน อาจท าใหต้อ้งแยกหอ้งพัก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บเพิ่มตามจริงที่เกิดขึน้จากนกัท่องเที่ยว 

• กรณีท่ีมีการจัดประชมุนานาชาติ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้ และหอ้งพักเต็ม ทางบริษทัของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียน หรือ

ยา้ยเมืองใหเ้กิดความเหมาะสม 

• โดยส่วนใหญ่หอ้งพักโรงแรมใหอ้นญุาตใหส้บูบหุรี่ในหอ้งพัก กรณีที่มีการลกัลอบและถกูตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พักตอ้งท าการจ่าย

ค่าปรับกบัโรงแรมโดยตรง 

 

 

ขอ้มลูท่ีพกัเกี่ยวกบัสายการบินท่ีท่านควรทราบ 

• เนื่องจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนัง่บนเครื่องบิน แต่ทางบริษทั

จะพยายามใหผู้เ้ดินทางที่มาดว้ยกนั นัง่ใกลก้นัใหม้ากที่สดุท่ีสามารถท าใด 

• กรณีที่ท่านเป็นมสุลิม หรือแพอ้าหารบางประเทศ โปรดระบใุหช้ัดเจนตอนจอง หากแจง้กะทนัหัน อาจจะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมเพื่อ

ช าระค่าเมนใูหม ่เพราะเมนขูองคณะไมส่ามารถยกเลิกได ้

• บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบ้ริการอาหารบนสายการบินที่ต่างกัน ขอใหท้กุท่านท าความเขา้ใจในวัฒนธรรม

ประจ าชาติของแตล่ะสายการบิน 

• สายการบินอาจมีการงดเสิรฟ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงรปูแบบอาหารขึน้อยู่กบัสายการบินก าหนด 

 



 

เง่ือนไขและขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไปท่ีท่านควรทราบ 

• ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

• ทัวรเ์ป็นทวัรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบไุวใ้นรายการดว้ยเหตผุล

ใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไมคื่นเงนิค่าบริการ 

• ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย จากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ ค าน าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนงัสือ

เดินทาง และอื่นๆ ในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวไมส่่งหนา้หนงัสือเดินทางและหนา้วีซ่ามาใหบ้ริษทัพรอ้มช าระ

มดัจ าส่วนที่เหลือทัง้หมด 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั สถานการณ์ ภมูิอากาศ 

และเวลา ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่ไม่ไดเ้กิดจากความผิดพลาดของบริษัท เช่น ภัย

ธรรมชาติ การจลาจล และอื่นๆ 

• อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น  ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ ที่ท าใหต้น้ทกุ

สงูขึน้ เชน่ ตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีน า้มนั ค่าภาษีสนามบิน และอื่นๆ 

• ทัวรน์ี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน า้ตาลเลือดหม)ู เท่านัน้ กรณีที่ท่านถือหนงัสือ

เดินทางราชการ หนังสือเดินทางทตู และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์ อันมีวัตถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มี

จดหมายเชิญ หรือเอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนญุาตใชห้นงัสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผ่า่นการอนมุตัิของเคาเตอร์

เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝัง่ประเทศไทยขาออกและต่างประเทศขาเขา้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบ ความผิดพลาดที่จะเกิดขึน้ในส่วนนี้ ไมว่่าส่วนใดก็ส่วนหนึ่ง 

• มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษทั เวน้แตม่ีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านัน้ 

• นักท่องเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทางอันไม่ใช่เหตุ

เกี่ยวขอ้งกับบริษัท เช่น วีซ่าไม่ผ่าน อบุัติเหตทุี่ไม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบริษัทจะ

รับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของบริษัท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ ตกลงแก่คู่คา้ตามหลัก

ปฏิบัติเท่านัน้ 

• คณะทวัรเ์ป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบริษทัที่ไดร้ับการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่ง

บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใช ้

บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และอาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์นี้ขึ้นไม่ว่ากรณีใดก็

ตาม 

• กรณีที่ลกูคา้จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารเครื่องบิน ในวันเริ่มทัวร์ ท่านจ าเป็นตอ้งมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่

สามารถใหค้ณะรอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลท์ของท่านถึงชา้กว่าคณะ และยืนยันเดินทาง ท่านจ าเป็นตอ้งเดินทาง

ตามคณะไปยังเมือง หรือสถานที่ท่องเที่ยวท่ีคณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม ท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าใชจ้่าย ท่ีใชใ้น

การเดินทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไมว่่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ไมส่ามารถชดเชยหรือทดแทน หากท่าน

ไมไ่ดท้่องเที่ยวเมืองหรือสถานที่ใดๆ สถานที่หนึ่งทกุกรณี 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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