
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26143 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เปิดคลงัสมบติัเจา้แม่กวนอิมฮองฮ า 

“1ปี มีแค่ 1 ครัง้” วนัเปิดทรพัย ์



 

การเตรียมตวัเขา้ประเทศฮ่องกง 

ขัน้ตอนกอ่นเขา้ฮ่องกงและสนามบิน 

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

จ าเป็นตอ้งแสดงผลวัคซีน) 

2. หลักฐานการไดร้ับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ไดก้ารรับรองโดยฮ่องกง (ผลตรวจที่ลงทะเบียนไวท้างอีเมล์

จะตอ้ง Download เก็บไวห้ลงัจากที่ผา่นการตรวจ PCR จากสนามบินฮ่องกงแลว้) 

3. ดาวนโ์หลด APP : LeaveHomeSafe ก่อนออกเดินทาง 

4. เขา้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ดว้ยวิธีการ RT-PCR ที่สนามบินฮ่องกง และจะไดร้ับผลตรวจผ่านทางมือ

ถือ หากไมพ่บเชื้อก็สามารถเดินทางไปยังที่พกัไดท้นัที 

5. ตรวจ ATK ดว้ยตนเองทกุวันโดยอัพโหลดผลตรวจผา่นทาง  

6. ขณะที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามัยตลอดเวลา ยกเวน้ตอนรับประทานอาหาร หากฝ่า

ฝืนปรับ 5,000 HKD 

7. ในกรณีถา้มีการตรวจว่าพบเชื้อโควิด-19 ท่านจะถกูแยกกักตัวในสถานที่ที่ทางการที่ฮ่องกงก าหนดจะมี

วิธีการดงันี ้

1. ถกูส่งตวัไปรักษาในสถานพยาบาล  
2. กกัตวัอยู่ในโรงแรมที่พกั 

**ท่านตอ้งกกัตวัจนกว่าผลตรวจจะไม่พบเช้ือแลว้ถึงจะสามารถเดินทางกลบัประเทศได*้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



09.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ ทางทีมงานจะคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกทกุท่าน และน าท่าน เช็คอินรบัตัว๋เครื่องบิน   

11.35 น. ออกเดินทาง ส ู่เกาะฮ่องกง โดยสายการบิน  AIR 

ASIA  เท่ียวบิน FD 500 

15.15 น. ถึงท่าอากาศยานเช็กแล็บก็อก ใหท้กุท่านตรวจคัด

กรองแบบ PCT ก่อนเขา้พิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลัง

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ หลงัจากนัน้รับกระเป๋า

สมัภาระ เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ 

รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  ลียนุหมนุ 

กุง้ทอดพริกเกลือ  / ปลาทะเลนึง่ซีอิ๋ว/ เป๋าฮื้อนึง่ซีอิ๊ว / ปลาหมึกทอดพริกกระเทียม / หอยเชลลน์ึง่กระเทียม

วุ้น เ ส้น   / ผัดผั กต ามฤดู  / กุ้ง มั ง กรอบยอดซุป  /  ข ้า วผัดหยา ง โ จ ว  /   หอยผัด ซอส เ ต้า ซ่ี 

น าทกุท่านเขา้เช็คอินท่ีโรงแรม  Kowloon Hotel 4*** 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ แบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

                     น าท่านเขา้สู่ วดัเจา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สดุของฮ่องกง มีชื่อเสียงใน

เรื่องการขอโชคลาภเงนิทอง  

วนัท่ีสองของการเดินทาง  : วัดเจา้แมก่วนอิมฮ่องฮ า – วัดแชกงหมิว - จิวเวลรี่ - วัดหวังตา้เซียน - 

เลดี้ มารเ์ก็ต 

                            (อาหารเชา้/อาหารกลางวัน)

วนัแรกของการเดินทาง   : สนามบินสวุรรณภมูิ – สนามบินฮ่องกง – ตรวจคดักรอง PCR                           

     (อาหารค า่Seafood Lei Yue Mun) 



น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว ใหท้่านไดจ้ดุธปูขอ

พร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ั้งจิตอธิษฐาน

ดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแชกง จากนัน้ใหท้่านหมนุกังหัน

ทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด จะช่วยปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ย

ออกไป  และน าพาสิ่งดีๆเขา้มาและน าท่านเยี่ยมชม 

โรงงานจิวเวลรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงาน ดี

ไชนท์ี่ไดร้ับรางวัลอัน  ดับเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวง
เรื่องฮวง จุย้ โดยการย่อใบพดัของกงัหันวัดแชกง มาท า

เป็น เครื่องประดบั ไมว่่าจะเป็น จี้ แหวน ก าไล เพื่อใหเ้ป็น 

เครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา และน าท่านชม 

รา้นหยก ที่มีสินคา้มากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ ก าไล

หยก หรือสัตว์น าโชคอย่างป่ีเสี๊ยะ อิสระใหท้่านไดเ้ลือก

ซ้ือเป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลึกหรือน าโชคแด่  ตวัท่านดว้ย และน าท่านเขา้สู่ วดัหวงัตา้เซียน เป็นวัดที่รับ
ความนิยม สงูสดุของคนฮ่องกงโดง่ดงัและมีชื่อเสียงในเรื่องการขอพรความรัก การขอคู่ครองมากๆ หากใคร

ที่โสดแลว้มากราบไหว้อาจจะเจอเนื้อคู่ในเร็ววัน 

หรือหากใครที่มีคู่อยู่จะท าใหร้ักกันหวานชื่น  ยืน

ยาวขึน้ 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

ทอ้งถ่ิน 

จากนั้น ใหท้กุท่านไดอิ้สระช้อปป้ิงตลาดเลด้ี 

มาร์เก็ต(Ladies Market) เป็นตลาดบนถนนคน

เดินสไตล์ Night Market แบบบ้านเรา ไม่ไดม้ีขาย

เฉพาะแต่ของผู้หญิง แต่มีของขายทุกสิ่ง

อย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของบา้นเรา

เลย สินคา้ที่ขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบ 

ประเภทสินคา้ที่ขายกันเช่น เสื้อผา้ นาฬิกา 

กระเป๋า ตุ๊กตา ของฝาก ของที่ระลึก ต่างๆ 

ใครตอ้งการจะซ้ือของที่ระลึกหรือของฝาก

ตา่งๆ  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 



เชา้   บริการอาหารเชา้ แบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

น าทกุท่านชอ้ปป้ิงแบบจใุจที่ จิมซาจ ุ่ย ย่านจิมซาจ ุ่ย (Tsim Sha Tsui) เป็นย่านหนึ่งที่ครอบคลมุพื้นที่

ส่วนล่างของเกาะ ฮ่องกง ฝั ่งเกาลนู แต่เดิมนั ้น Tsim Sha Tsui เป็นเพียงหมู่บา้นเล็กๆ ติดทะเลและมี

ท ่า เ ร ือ  ต ่อ ม า ใ นศตวรรษที ่ 19 

ภมูิภาคนี้ไดก้ลายเป็นเสน้ทางการคา้

ที ่ส า ค ัญ  แ ล ะ ตกอยู ่ภ า ย ใต ก้ า ร

ปกครองของประ เทศอ ังกฤษใน

สงครามฝ่ิน ภายใตก้ารปกครอง

ของประเทศอังกฤษนั้น จิมซาจุ่ยมี

ความมั ง่ คั ง่ และ ไดร้ ับการพ ัฒนา

อย่างมากในฐานะศนูย ์กลางทาง

การคา้ และโดดเด่นในเรื่องของการ

คา้ขายตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา จิมซาจุ่ย

เป็นสวรรค์ของนักชอ้ป ที่นี่มีรา้นคา้

แบรนดเ์นม แผงขายของ และรา้นบู

ต ิกที ่ไ ม ่ซ ้ า แบบ ใคร เ ร ียง รายส ดุล กูห ลู กูต า แค ่เ ด ิน เ ล ่น แถว  ถนนนาธาน  หร ือที ่คนท อ้ ง ถิ ่น

เรียกว่า “โกลเดน้ไมล”์ ก็สนกุแลว้ สัมผัสบรรยากาศรา้นเสื้อผา้ รา้นอาหาร และรา้นขายเครื่องประดับ

ที่แข่งกันเรียกลกูคา้ตลอดแนวถนนที่มีทั้งสินคา้หรหูราและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระยิบระยับไปทัว่ ใกล้ๆ  

บริเวณนี้จะมีหา้งสรรพสินคา้มากมาย เช่น หา้ง The One, หา้ง iSquare ที่นี่คณุจะไดช้อ้ปสินคา้หรมูีระดับ

และแบรนด์ดังภายในบรรยากาศติดแอร์เย็นสบายใหเ้วลากับทกุท่านอิสระชอ้ปป้ิงตลอดช่วงเชา้  

น าทกุท่านเดินทางสู่ สนามบินเช็กแลบ๊กก๊ ประเทศฮ่องกงเพื่อเดินทางทางกลบั 

16.15 น.  เหินฟ้าสู่สนามบินสวุรรณภมูิโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน  FD 501 

18.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิกรงุเทพฯโดยสวัสดิภาพฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  : อิสระชอปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย - ส่งออกสนามบิน                   

   (อาหารเชา้)  

หมายเหต ุ: โปรแกรมการท่องเท่ียว อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

https://bakmiatiew.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%ae%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%87/


***โรงแรม Kowloon Hotel ไม่มีเตียงเสริม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่างๆ  

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** หมายเหต ุ ออกเดินทางขัน้ต ่า 30 ท่านข้ึนไป 
 

 

 

 

 

 

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 ที่ประเทศฮ่องกง 

4. ทกุท่านตอ้งแสดง ผล ATK พรอ้มหนา้หนงัสือเดินทาง 

 

 

 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ โดยสายการบิน Air Asia ชัน้ประหยัด เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 

• ค่าภาษีสนามบิน และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม  

• ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโล  ตามเงือ่นไขของสายการบิน 

• ค่าโรงแรมที่พักที่ฮ่องกง ตามรายการที่ระบ ุ(2 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)์ 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

2566 

อตัราค่าบรกิาร  (ต่อ ท่าน) 

ผ ูใ้หญ่ พกัหอ้งค ู่ เด็กไม่มีเตียง 
พกัเด่ียว  

ช าระเงินเพ่ิม 

15-17 กมุภาพนัธ ์ 17,999 15,999 5,900 

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


อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

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

และสามารถใหทิ้ปไดต้ามความพึงพอใจ และความรบัผดิชอบดแูลในการท างาน 

• ค่าด าเนินการอื่นส าหรับลกูทวัรท์ี่ไมไ่ดถ้ือหนงัสือเดินทางสญัชาติไทย และค่าด าเนินการแจง้เขา้-ออกประเทศ 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ 

(กรณุาสอบถามหัวหนา้ทวัรก์่อนใชบ้ริการ) 

• ค่าอาหารที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ รวมถึงอาหารพิเศษที่คณะทวัรร์ีเควส 

• ค่าบริการเพิ่มเติมของทางสายการบิน เชน่ อาหาร วีลแชร ์บริการเสริม 

• ค่าทิปส าหรับคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

 

 

การช าระเงิน  

 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่าทวัรเ์ป็นจ านวนเต็ม 17,999 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลงัจากมีการท าจองส ารองที่

นัง่แลว้พรอ้มส่งส าเนาพาสปอรต์ที่มีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน   

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนเงินค่าบริการ 

• หากมีการยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 30 วันขึน้ไป ทางบริษทัจะคืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรือหักค่าใชจ้่ายจริงที่เกิดขึ้น 

(กรณีวันเดินทางตรงกบัวันหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 55 วัน) 

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

เกิดขึน้ (กรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่ม) 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 0-15 วัน ทางบริษทัขอเก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 100% ของค่าทวัร ์

 

หมายเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน

เขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ 

คนตา่งดา้วที่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 



ขอ้มลูท่ีพกัเกี่ยวกบัโรงแรมท่ีท่านควรทราบ 

• เนื่องจากหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมตา่งกนัโดยจะมี หอ้งพักคู่ หรือหอ้งพักเดี่ยว จึงอาจท าใหห้อ้งพักแตล่ะประเภทไมต่ิดกนั

หรืออยู่คนละชัน้   และบางโรงแรมไมม่ีที่พักส าหรับ 3 ท่าน อาจท าใหต้อ้งแยกหอ้งพัก ไมว่่ากรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนกัท่องเท่ียว 

• กรณีท่ีมีการจัดประชมุนานาชาติ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้ และหอ้งพักเต็ม ทางบริษทัของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียน 

หรือยา้ยเมืองใหเ้กิดความเหมาะสม 

• โดยส่วนใหญ่หอ้งพักโรงแรมใหอ้นญุาตใหส้บูบหุรี่ในหอ้งพัก กรณีที่มีการลักลอบและถกูตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พักตอ้งท า

การจ่ายค่าปรับกบัโรงแรมโดยตรง 

 

 

ขอ้มลูท่ีพกัเกี่ยวกบัสายการบินท่ีท่านควรทราบ 

• เนื่องจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนัง่บนเครื่องบิน แต่ทาง

บริษทัจะพยายามใหผู้เ้ดินทางที่มาดว้ยกนั นัง่ใกลก้นัใหม้ากที่สดุท่ีสามารถท าใด 

• กรณีที่ท่านเป็นมสุลิม หรือแพอ้าหารบางประเทศ โปรดระบใุหช้ดัเจนตอนจอง หากแจง้กะทนัหัน อาจจะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิ

เพื่อช าระค่าเมนใูหม ่เพราะเมนขูองคณะไมส่ามารถยกเลิกได ้

• บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนสายการบินที่ต่างกัน ขอให้ทกุท่านท าความเขา้ใจใน

วัฒนธรรมประจ าชาติของแตล่ะสายการบิน 

• สายการบินอาจมีการงดเสิรฟ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงรปูแบบอาหารขึน้อยู่กบัสายการบินก าหนด 

 

 

เง่ือนไขและขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไปท่ีท่านควรทราบ 

• ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

• ทัวรเ์ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบไุวใ้นรายการดว้ย

เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไมคื่นเงนิค่าบริการ 

• ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย จากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ ค าน าหนา้ชื่อ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอื่นๆ ในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ส่งหนา้หนังสือเดินทางและหนา้วีซ่ามาให้

บริษทัพรอ้มช าระมดัจ าส่วนที่เหลือทัง้หมด 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ สถานการณ์ 

ภมูิอากาศ และเวลา ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิดพลาดของบริษทั เช่น ภัย

ธรรมชาติ การจลาจล และอื่นๆ 

• อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราการแลกเปล่ียนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที่ทางบริษทัเสนอราคา ดังนัน้  ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตา่งประเทศ ท่ีท าให้

ตน้ทกุสงูขึน้ เชน่ ตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีน า้มนั ค่าภาษีสนามบิน และอื่นๆ 

• ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน า้ตาลเลือดหม)ู เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ หนงัสือเดินทางทตู และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทวัร ์อันมีวัตถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว

โดยไมม่ีจดหมายเชิญ หรือเอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขออนญุาตใชห้นงัสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผ่า่นการอนมุตัิ

ของเคาเตอรเ์ช็คอิน ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝัง่ประเทศไทยขาออกและตา่งประเทศขาเขา้ ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผิดชอบ ความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในส่วนนี้ ไมว่่าส่วนใดก็ส่วนหนึ่ง 



• มัคคเุทศก ์พนกังาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่านัน้ 

• นกัท่องเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทางอันไม่ใช่เหตุ

เกี่ยวขอ้งกับบริษัท เช่น วีซ่าไม่ผ่าน อบุัติเหตทุี่ไม่สามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบริษัทจะ

รับผิดชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของบริษัท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ ตกลงแก่คู่คา้ตาม

หลกัปฏิบัติเท่านัน้ 

• คณะทัวร์เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่

ท่านไมต่อ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึง่ ไมว่่ากรณีใดก็ตามจะไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และอาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิขึน้

ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิด

เหตกุารณน์ี้ขึน้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม 

• กรณีที่ลกูคา้จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารเครื่องบิน ในวันเริ่มทัวร ์ท่านจ าเป็นตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบริษัทไม่

สามารถใหค้ณะรอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่านถึงชา้กว่าคณะ และยืนยันเดินทาง ท่านจ าเป็นตอ้ง

เดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม ท่านจ าเป็นตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่าย ที่ใชใ้นการเดินทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไมว่่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ไมส่ามารถชดเชย

หรือทดแทน หากท่านไมไ่ดท้่องเที่ยวเมืองหรือสถานที่ใดๆ สถานที่หนึ่งทกุกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบั

ตวัแทนแลว้ทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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