
 

    

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 26345 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

วัน โปรแกรมการเดินทาง 
มื้ออาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า 4 * เช้า กลางวัน ค ่า 

1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - วดัเจา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า   ✓ PARK  HOTEL 

2 
 ส านกัชีหลิน - วดัหวงัตา้เซียน - HK jewelry - วดัแชกงหมิว - หาดรีพสัเบย ์
ชอ้ปป้ิงยา่นจ่ิมซาจุ่ย - Symphony of  lights 

✓ ✓ ✓ PARK  HOTEL 

3 พระใหญ่ลนัเตา - กระเชา้นองปิง 360  - City gate outlet  ✓ ✓ ✓ PARK  HOTEL 

4 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  -  สนามบิน – กรุงเทพฯ ✓   - 

WONDERFUL  HONGKONG  

ไหว้พระ เปิดทรัพย์ 4 วนั 3 คืน 

ก าหนดการเดินทาง : 16 - 19 กุมภาพนัธ์ 2566 
ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป จะมีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

ราคา 

บาท/ท่าน 

27,900- 



 

    

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า  ขอพรเปิดทรัพย์    (-/-/D) 

09.30 น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater bay Airlines 
11.25 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB682 
15.20 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัผ่าน

พิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B คนขบัรถชูป้ายรอรับท่านบริเวณประตู
ทางออก น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่าชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม น าท่านไหว ้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า 
( Kun Im Temple)  เป็นวดัท่ีเป็นท่ีนิยมไปขอเงินทองจากองคแ์ม่กวนอิมมากท่ีสุด เป็นวดัเก่าแก่ของประเทศ
ฮ่องกง มีอายรุ่วม 150 ปี โดยวดัแห่งน้ีสร้างขึ้นเพื่ออุทิศใหก้บัเจา้แม่กวนอิม เจา้แม่แห่งความเมตตาน่ีเอง  

 

การขอยืมเงินพระแม่กวนอิม หรือที่รู้จักกันว่า “วันเปิดทรัพย์” เป็นพิธีท่ีมีมาเป็นเวลานานแลว้ ใน 1 ปี จะมี
เพียง 1 คร้ังเท่านั้น จึงท าใหเ้ม่ือถึงวนัเปิดทรัพยใ์นแต่ละปี ผูค้นจะหลัง่ไหลกนัเขา้มากราบไหวข้อพรกนัเป็น
จ านวนมาก ทั้งชาวฮ่องกง นกัท่องเท่ียวชาติต่างๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นพิธีท่ีจะช่วยเสริมดวงให้เงินทองไหลมาเท
มา ใครอยากเสริมดวงใหเ้ฮงๆ รวยๆ หรืออยากใหธุ้รกิจการคา้ของตวัเองเจริญรุ่งเรือง ตอ้งไม่พลาด ส่วนทริค
ในการขอพรให้สมหวงัแบบรวดเร็วทนัใจ เพียงแค่เราตั้งจิตอธิษฐานขอพรอย่างมุ่งมัน่ใจตั้งใจจริง และส่ิงท่ี
ขาดไม่ได้เลยก็คือ ของในการไหวท้ าพิธี อย่างธูป เทียน กระดาษเงิน-ทอง  และเม่ือใดก็ตามพรที่คุณขอ
สัมฤทธ์ิผลแล้วก็ให้เดินทางกลับมาขอบคุณพระแม่กวนอิมด้วยตัวเอง และส่ิงส าคัญ!! ก็คือ ห้ามติดสินบน 

บนบาน องค์เจ้าแม่กวนอิมเด็ดขาด 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั  PARK  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 

 
 
 



 

    

 

วันที่สอง         ส านักชีฉีหลิน - วัดหวังต้าเซียน - HK jewelry - วัดแชกงหมิว - หาดรีพสัเบย์ - ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย    (DS/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซ า 
น าท่านสู่ วัดนางชี ฉีหลิน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1934 และในสมยัราชวงศถ์งัก็ไดถู้กบูรณะขึ้นใหม่ประมาณปี 1990 

สถาปัตยกรรมอาคารต่างๆของวดัท าจากไม้ รูปทรางคลา้ย
วัด ญ่ีปุ่ น  ด้านหน้ าวัด มีสระดอกบัวซ่ึงเป รียบ เสมือน
สัญลกัษณ์ของพระพุทธศาสนา ภายในวดัตกแต่งด้วยทอง 
ไม ้และดินเผา เม่ือเดินเขา้ไปบริเวณวดัจะรู้สึกเงียบสงบต่าง
จากวดัจีนแห่งอ่ืนในฮ่องกง  จากนั้นน าท่านนมสัการองค์
พระโพธิสัตว์หลายปางรวมทั้ งเจ้าแม่กวนอิม วัดหวังต้า
เซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกงเป็นวดัท่ีมีอายุกว่า

คร่ึงศตวรรษ ตวัวดัมีความงดงามตกแต่ง แบบจีนโบราณเป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือว่า มีความศกัด์ิสิทธ์ิและความ
เช่ือทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ไดแ้ก่ เต๋า พุทธ และขงจ๊ือวดัแห่งน้ีขึ้นช่ือดา้นอิทธิฤทธ์ิในการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ
จึงไดรั้บการนบัถือเป็นอย่างยิง่  น าท่านสู่ โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่านจะได้พบกับ จีก้ังหัน เคร่ืองรางของขลังช่ือดัง 
ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่าน้ัน** ออกแบบโดยสินแซช่ือดังจากวัดแชกง วงล้อกังหัน
ปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซ้ือใส่เพ่ือเสริมบารมีซ่ึง
ดารานิยมเป็นอย่างมากเพราะส าเร็จตามที่ขอ   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ “วัดกังหัน Che Kung Temple” วดัตั้งอยู่ในเขตซาถ่ิน เดิมทีท่าน Che Kung คือผูบ้ญัชาการ
ทหารของราชวงศซ่์งใต ้(ค.ศ. 1127-1279) ซ่ึงมีอ านาจในการปราบปรามการลุกฮือและภยัพิบติั ในประวติัเดิม

กล่าวกนัวา่ท่าน Che Kung เป็นผูพ้าจกัรพรรดิของราชวงศ์
ซ่งหนีเหล่ากบฎในยุคนั้ นลงมายงัจีนตอนใต้แถบ New 
Territories ด้วยความส าเร็จ ท าให้เป็นท่ีนับถือในฐานะ
พระเจา้ และดว้ยความศกัสิทธิ ท าให้ช่ือเสียงของท่านเป็น
รู้จกัไปทัว่เอเซีย วดัเดิมตั้งอยูท่ี่ปัจจุบนัเม่ือประมาณ 300 ปี
ท่ีผา่นมาโดยหวงัวา่จะหยุดการระบาดท่ีแพร่กระจายไปทัว่
พื้นท่ีซาถ่ินตามต านานโรคระบาดและเร่ิมลดลงเม่ือการ

ก่อสร้างวดัเสร็จส้ินโครงสร้างปัจจุบนั ท่ีเห็นในวนัน้ี ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เพื่อรองรับจ านวนผูค้น
นมสัการท่ีเพิ่มมากขึ้น น าสักการะองค์เทพเชกงซ่ึงประดิษฐ์สถานในห้องโถงบูชาหลกั ขา้งๆประกอบด้วย
กลองใหญ่และระฆงั ถดัจากน้ี เป็นวงลอ้แห่งโชคชะตา ซ่ึงเช่ือว่าจะน าความโชคดีเม่ือหมุนสามคร้ัง จากนั้น
เดินทางสู่ อ่าวรีพลัส์เบย์  ชายหาดกวา้ง เป็นชายหาดทรายรูปจนัทร์
เส้ียวน้ี เป็นชายหาดท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในฮ่องกงยงัเป็นท่ีตั้งของ
สโมสรไลฟ์  สเตชั่นฮ่องกง บริเวณชายหาดน้ี มีรูปป้ันคู่ ท่ี สูง
ตระหง่านของเจา้แม่กวนอิม อนัศกัด์ิสิทธ์ิภายบริเวณใกลเ้คียง กนั



 

    

จะมีสะพานสีแดง เช่ือกนัว่า ถา้ขา้มสะพานน้ี 1 รอบ จะท าให้อายุยืนขึ้น 3 ปี และการโยนเหรียญเขา้ปากปลา
ใกล ้ๆ กบัสะพานต่ออายุ ซ่ึงเช่ือกนัว่าถา้โยนเหรียญเขา้ปากปลาได ้พรท่ีขอจะสมหวงัอีกทั้งเทพเจา้แห่งความ
รักท่ีคอยจดบนัทึกค าขอพร จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปป้ิงถนนนาธาน ถนนจิมซาจุ่ยตามอธัยาศยั  ชอ้ปป้ิงท่ี 
Ocean Terminal และ Harbour City กบัสินคา้แบรนด์เนมช่ือดังต่างๆระดบัโลกกว่า 700 ร้านคา้ เช่น Prada , 
Gucci Burberry ,Chanel ,Coach, Dior ,Fendi , Louis Vuitton,เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ( อาหารทะเลสดๆ หมู่บ้านลีหยุ่นหมุ่น ) 
 
 
 
 
 

ที่พกั  PARK  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วันที่สาม  พระใหญ่ลันเตา - กระเช้านองปิง 360  - City gate outlet    (DS/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซ า 
น าท่านขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลกองคพ์ระท าขึ้นจากการเช่ือมแผ่นทองสัมฤทธ์ิ 200 แผน่เขา้ดว้ยกนัหนัพระพกัตร์ไปทางดา้น
ทะเลจีนใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายงัหุบเขา และโขดหินเบ้ืองล่าง ใหท้่านชมความงดงามตามอธัยาศยั (หาก
ทัศนวิสัยไม่เอื้ออ านวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเช้าอาจปิดให้บริการ เราจะน าท่านขึ้นสักการะ พระใหญ่
โดยรถโค้ชแทน ทั้งน้ี เพือ่ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ)   

 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

    

น าท่านสู่ Citygate Outlets  เป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า แห่งแรกในประเทศฮ่องกง ซ่ึงมีสินคา้ต่างประเทศกว่า 
80 แบรนด์ดงั ในหลากหลายประเภทของสินคา้ ไดแ้ก่ สินคา้แฟชัน่, กีฬา, ความงาม, เส้ือผา้, ของเด็กเล่น และ
ของใช้ภายในบา้น เป็นตน้ ซ่ึงห้างสรรพสินคา้ยงัมอบส่วนลด 30% ถึง 70% ตลอดทั้งปี ในการซ้ือสินคา้แบ
รนดท่ี์คุณช่ืนชอบอีกดว้ย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั  PARK  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
 

วันที่ส่ี  พกัผ่อนตามอัธยาศัย – สนามบิน – กรุงเทพฯ      (DS/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม 
พกัผ่อนตามอัธยาศัย 

12.00 น.  ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน Chek Lap Kok 
15.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB683 
16.55 น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการ
ปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 **หากท่านเคยติดโควิคและได้รับการรักษา กรุณาแจ้งข้องมูลให้ทราบด้วย เพราะต้องลงในข้องมูลการเข้าประเทศ** 
 
ข้อควรควรทราบ :  
❖ การลงร้านสินค้าพื้นเมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มีผลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า 

จ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  

❖ ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกต๋ัว 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

อตัราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2 - 11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พกัเดี่ยว 
เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง 

16 - 19  กุมภาพนัธ์ 66 27,900.- 27,900.- 26,900.- 6,000.- 
 
 
 



 

    

ตามมาตราการประเทศฮ่องกง 
ก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง 
1. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของทางการฮ่องกงท่ี https://www.chp.gov.hk/hdf เพื่อใหไ้ดรั้บ 
QR Code ส าหรับใชแ้สดงต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีท่าอากาศยานฮ่องกง โดย QR Code จะมีอาย ุ48 ชัว่โมง 
2. หลกัฐานการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ท่ีไดรั้บการรับรองโดยทางการฮ่องกง 
3. แสดงผลตรวจหาเช้ือฯ ดว้ย Rapid Antigen Test (RAT) ภายใน 24 ชัว่โมงก่อนก าหนดเวลาเคร่ืองออก 
หลังเดินทางเข้าฮ่องกง 
1. เขา้รับการตรวจหาเช้ือฯ ดว้ยวิธี RT-PCR ท่ีท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดยเม่ือเขา้รับการตรวจหาเช้ือฯ แลว้ ผูเ้ดินทาง
สามารถเดินทางไปยงัท่ีพกัไดท้นัที 
2. หลงัเดินทางเขา้ฮ่องกง ตอ้งเขา้รับการตรวจหาเช้ือฯ ดว้ยวิธี RT-PCR ท่ีศูนยต์รวจหาเช้ือชุมชนของทางการฮ่องกง 
(Community Testing Centre) ในวนัท่ี 2 (นบัวนัท่ีเดินทางถึงฮ่องกงเป็นวนัท่ี 0) **กรณีเดินทาง 4 วนั** 
3. ในกรณีมีผลตรวจวา่พบเช้ือฯ ผูเ้ดินทางจะถูกแยกกกัในสถานท่ีท่ีทางการฮ่องกงก าหนด หรือถูกส่งตวัไปรักษาใน
สถานพยาบาล ตามแต่กรณี 
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   
❖ หนงัสือเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
❖ ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หน้า 
 

อัตรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ือง Economy class บินไป - กลบั เส้นทาง กรุงเทพฯ - ฮ่องกง และค่าภาษีสนามบิน 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 กก และถือขึ้นเคร่ือง 7 กก (1 ใบ)  
 ค่าท่ีพกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือตามเง่ือนไขโรงแรม 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้นระหว่างวนั

เดินทางเท่านั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรับรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว 
 รวมไกดน์ าเท่ียวฮ่องกง  
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 



 

    

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่าตรวจ ATK จากโรงพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย์ ก่อนออกจากประเทศไทย 48 ชั่วโมง โดยขอ้มูลในเอกสารการ

ตรวจหาเช้ือโควิดจะตอ้งมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 1.1 ภาษาองักฤษเท่านั้น 1.2 เอกสารจะตอ้งระบุช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด
หรือหมายเลขพาสปอร์ต ของผูท่ี้เดินทาง 1.3 วนัท่ีตรวจและผลตรวจเป็นลบ 1.4 เอกสารต้องไม่ใช่เป็นลายมือเขียน 

ราคาประมาณ 500-1,800 บาท (ขึ้นอยูก่บัสถานท่ีตรวจ) 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

ข้อควรทราบ :  
➢ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้

ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
➢ ควรนัดหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver) เร่ืองจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถ

ของท่านและทีมฯ 
➢ ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยีห่อ้รถ, ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน 
➢ วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพื่อรอรับท่าน  
➢ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือ
เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

เง่ือนไขการเดินทาง 
➢ อตัราค่าบริการท่ีแสดงข้างต้น ต้องมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางมากกว่าท่ีก าหนด กรุณาสอบถาม

เจา้หนา้ท่ี เพื่อเสนอราคาอีกคร้ัง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า  สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อันเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้ งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 
➢ หากมีเหตุสุดวิสัยอนัเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าให้เดินทางไม่ได้ อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเท่ียว หักค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยนืยนักบัลูกคา้ 
 



 

    

การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 
➢ กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 15,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
➢ ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหน้า 30 วนัก่อนเดินทาง  กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่า

ทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
➢ หลังจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจ้งไวใ้น

โปรแกรม เพื่อด าเนินการยืน่ขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบั
และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทางตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้น
ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอาย ุ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

 

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ 
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
❖ อน่ึงเม่ือท่านไดย้นืยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยนืยนัการส ารองห้องพกัให้กบัโรงแรมแลว้หาก

มีการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถท ารีฟันดไ์ดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น 

(ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบิน 
❖ หากทา่นยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวีซ่าไดท้นัตาม

ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ี
ไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหค้ืนบตัรโดยสาร 
❖ หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลง

จองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

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