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การเตรียมตวัเขา้ประเทศฮ่องกง 

ขัน้ตอนกอ่นเขา้ฮ่องกงและสนามบิน 

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

วัคซีน) 

2. ขณะที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามัยตลอดเวลา ยกเวน้ตอนรับประทานอาหาร หากฝ่าฝืนปรับ 5,000  

HKD 

3. ในกรณีถา้มีการตรวจว่าพบเชื้อโควิด-19 ท่านจะถกูแยกกกัตวัในสถานที่ที่ทางการที่ฮ่องกงก าหนดจะมีวิธีการดงันี้ 

1. ถกูส่งตวัไปรักษาในสถานพยาบาล  

2. กกัตวัอยู่ในโรงแรมทีพ่ัก 

**ท่านตอ้งกกัตวัจนกว่าผลตรวจจะไม่พบเช้ือแลว้ถึงจะสามารถเดินทางกลบัประเทศได*้* 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

00.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ ทางทีมงานจะคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกทกุท่าน และน าท่าน เช็คอินรบัตัว๋เครื่องบิน   

02.00 น. ออกเดินทาง ส ู่เกาะฮ่องกง โดยสายการบิน HONGKONG 

AIRLINE เท่ียวบิน HX 780 

05.55 น. ถึงท่าอากาศยานเช็กแล็บก็อก ใหท้กุท่านตรวจคดักรอง

แบบ PCT ก่อนเขา้พิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองแลว้ หลังจากนั้นรับกระเป๋าสัมภาระ เดินทาง

โดยรถโคช้ปรับอากาศ 

 

จากนัน้ท าทกุท่านส ู่ รีพลัส ์เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรปูจันทร์

เสี้ยวแห่งนี้ เป็นหาดที่สวยที่ส ุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง ถือเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวยอดนยิมในหมู่ชาวฮ่องกงและนกัท่องเที่ยว และยังใชเ้ป็นฉาก

ในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรปูป้ันขนาดใหญ่ของเจา้แม่

กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่ว ซ่ึงท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดด

เดน่อยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ที่นีม่ีคลบัเฮา้สส์ไตล์

จีนแบบดั้งเดิม และอาคารสไตลอ์าณานิคม รีพัลส ์เบย ์ตัง้อยู่บนหาดรี

พลัส ์เบย ์มีภตัตาคารและรา้นคา้ที่สามารถนัง่ชมวิวทะเลไดห้ลายแห่ง   

จดุชมวิวเดอะพีค(The Peak) อยู่ดา้นบนของยอดเขา วิคตอเรีย พีค 

Victoria Peak ซ่ึงยอดเขาที่สงูที่สดุในฝัง่ของเกาะฮ่องกงโดยมีความสงู

จากประมาณ 552 จากระดับน า้ทะเล เป็นที่เที่ยวอันดับหนึ่งที่คนนิยม

ไปมากที่สดุ เพราะเป็นทั้งจดุชมวิวมองเห็นภาพพาโนรามาของเมือง

ฮ่องกงได ้ 

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบินสวุรรณภมิู-สนามบินฮ่องกง- ตรวจคดักรอง PCR –Repulse 

Bay - Victoria Peak - วดัเจา้แม่ทบัทิมทินหวั– ชอ้ปป้ิงตลาด Ladies 

Market         (อาหารกลางวนั) 

 

                                     

  



 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทอ้งถ่ิน 

จากนัน้น าทกุท่านส ู่ วดัเจา้แม่ทบัทิม ทินหวั เป็น

วัดเก่าแก่และส าคัญอีกวัดหนึ่งของฮ่องกง นอกจาก

การมาสักการะบูชาเจา้แม่ทับทิมในเรื่องของการ

เดินทางใหป้ลอดภัยแลว้ ไฮไลทส์ าคัญอีกอย่างหนึ่งของ

วัดเจา้แม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple)จะเป็นขดธปูสี

แดงขนาดใหญ่ ที่แขวนอยู่ตามเพดานดา้นในวิหารของวดั

เต็มไปหมด จะยิ่งสวยงามในยามที่มีแสงแดงส่องลงมา

เหมือนเป็นล าแสงส่องทะลคุวันธปูแปลกตา ใหท้กุท่าน

ได้ช้อปป้ิงตลาดเลด้ี มาร์เก็ต(Ladies Market) เป็น

ตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night Market แบบ

บา้นเรา ไมไ่ดม้ีขายเฉพาะแต่ของผูห้ญิง แตม่ีของ

ขายทกุสิ่งอย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของ

บา้นเราเลย สินคา้ที่ขายกันจะมีอยู่หลากหลาย

แบบ ประเภทสินคา้ที่ขายกันเช่น เสื้อผา้ นาฬิกา 

กระเป๋า ตุ๊กตา ของฝาก ของที่ระลึก ต่างๆ ใคร

ตอ้งการจะซ้ือของที่ระลึกหรือของฝากต่างๆ    
อิสระอาหารค ่า   

น าทกุท่านเขา้เช็คอินท่ีโรงแรม    Kings Hotel / Dorsett Kwun Tong  Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 



 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบเซ็ตต๋ิมซ าจากนัน้น าท่านเดินทางสู่  

เดินทางโดยรถไฟฟ้า น าโดยหวัหนา้ทวัรค์อยดแูล 

สวนสนกุแบ่งเป็น 7 ส่วน ใหท้่านไดส้มัผสักบัความมหศัจรรยอ์ยา่งแทจ้ริง  

เมนสตรีท ย ูเอส เอ จดุเริ่มตน้ของถนนแห่งการเดินทางยอ้นเวลาสู่ช่วงตน้ศตวรรษที่ 19 ที่ถนนแกสลิทอัน แสนสวยของ

สหรัฐอเมริกา ที่คณุจะตอ้งประทบัใจร่วมเตน้ร า และรอ้งเพลงไปกับขบวนพาเหรด ชมเพื่อนชาวดีสนีย ์ที่โปรดปรานอย่าง มิกกี้

เมาส์, มินนี่,โดนัลดัก๊ และกฟูฟ่ี ที่มาร่วมเตน้ระบ า

อย่างสนกุครื้นเครงกับวง ดนตรีมาร์ชและเหล่านัก

เตน้ที่เต็มไปดว้ยความร่าเริงและเบิกบาน 

ทอย สตอรี่แลนด์ กับเครื่องเล่นใหม่ที่ ใหญ่โต

มโหฬารที่สดุในสวน ร่วมสนกุกับสวนหลังบา้นของ

แอนดี้ กับสามเครื่องเล่นใหม่ ทอยโซลเจอร์ พาราชู้

ตดรอ้ป, สล้ิงกี้ด็อกสปิน และอารซ์ี เรสเซอร ์

แอดเวนเจอรแ์ลนด ์สมัผสัความเรา้ใจกบัการผจญ

ภัยในป่าลึกลับของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน 

“จงัเกิลริเวอร ์ครซู” ซึ่งเริ่มตน้การผจญภยับนเรือ

ส ารวจที่ล่องไปตาม แม่น ้าสายใหญ่หัวใจหลักของ 

แอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผ่านป่าลึกลับที่ทกุโคง้น า้ จะมีสิ่ง

ลึกลับและสิ่งที่สรา้งความตื่นเตน้ต่างๆ รออยู่เพื่อ

สรา้งความสนกุ ใหก้ับผูท้ี่เขา้ไปเยือนประทับใจกับ

ดนตรี และการเตน้รที่เต็มไปดว้ยสีสันไม่ว่าจะเป็นฝูง

ชา้งที่เล่นน า้ 

ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ความตื่นเตน้สนกุสนานพรอ้มเสียง

หัวเราะเรื่องราวของโลกอนาคตที่เต็มไปดว้ยความตื่นตา ตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตรแ์ละการผจญภยัในอวกาศ โดดเด่นไปดว้ย

บรรยากาศของ “อินเตอรก์าแลคติก สเปซพอรต์” หรือดินแดนที่เชื่อมตอ่ระหว่างกาแล็คซี่ ไฮไลทท์ี่พลาดไมไ่ดข้องสวนสนกุ 

ดิสนียแ์ลนด ์“ไฮ เปอรส์เปซเมาเท่น” 

ร่วมขบัจานบินส่วนตวัใน“ออรบิ์ทรอน”พบแสง สี และเสียงดนตรีที่ไพเราะรวมทัง้ เอฟเฟกตท์ี่ตื่นตาตื่นใจ พบกบักองบัญชาการ

สตาร์วอร์ส การฝึกเป็นเจได เพื่อปราบเหล่ารา้ย มาใหม่ล่าสดุ กับ Iron Man Experience เครื่องเล่นแรกธีมมาร์เวลที่สวน

สนกุดิสนียแ์ลนด ์และการตอ่สูก้นัแบบดเุดือนใน บัซ ไลทเ์ยียร ์แอสโตร บลาสเตอร ์ร่วมผจญภยัไปในอวกาศที่มืดมิด 

กริซลีย ์กลัช สรา้งสรรพิเศษเฉพาะที่ ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ดินแดนที่สองจากสามดินแดนของ การขยายใหญ่ที่สดุ เปิดโลกแสวง

โชค 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  อาหารเชา้ต่ิมซ า – Disneyland Hongkong 

              (อาหารเชา้) 

 



มิสติก พอ้ยท ์สนกุกับการผจญภยัโซนใหมล่่าสดุใน “คฤหาสน ์Mystic Manor” ของ Lord Henryนกัเดิน ทางและนกัสะสมของ

แปลกประหลาดจากทัว่ทกุมมุโลก และAlbertลิงนอ้ยคู่ใจของเขาการผจญภยัไดเ้ริม่ตน้ ขึน้จากความซกุซนของAlbertลิงนอ้ยท่ีแอบ

เปิด “Music Box”กล่องดนตรีปริศนาท าใหส้ิ่งของเหล่านัน้ สามารถเคล่ือนไหวไดเ้องราวกบัมีชีวิต นัง่รถ “The Mystic Magneto-

Electric Carriage” ที่จะพาเราผจญภยั ไปผจญภยักบัเหตกุาณต์า่งๆ ภายใน “คฤหาสน ์Mystic Manor” 

แฟนตาซีแลนด ์ดื่มด าไปกับโลกแห่งเทพนิยายสัมผัสกับราสาทหลังงาม และพบกับ โลกแห่งดิสนียร์่วมทักทายเจา้ชายและเจา้

หญิงในเทพนิยายอิทสอะสมอลเวิลดล์่องเรือชมภมูิทัศนอ์ันสวยงาน ของทกุทวีปทัว่โลกประทับใจกับการแสดง มิวสิคัลแบบ

บรอดเวย ์ทอยสตอรี่ 

อิสระอาหารค ่า เพ่ือใหเ้วลาทกุท่านไดช้อ้ปป้ิง  น าทกุท่านกลบัส ูท่ี่พกั โรงแรม 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ แบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว ใหท้่านไดจ้ดุธปูขอ

พร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ั้งจิตอธิษฐาน

ดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแชกง จากนัน้ใหท้่านหมนุกังหัน

ทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด จะช่วยปัดเป่าสิ่งชัว่

รา้ยออกไป และน าพาสิ่งดีๆเขา้มา และน าท่านเขา้สู่ 

วดัหวงัตา้เซียน เป็นวัดที่รับความนยิม สงูสดุของ

คนฮ่องกงโด่งดังและมีชื่อเสียงในเรื่องการขอพร

ความรัก การขอคู่ครองมากๆ หากใครที่โสดแลว้

มากราบไหวอ้าจจะเจอเนื้อคู่ในเร็ววัน หรือหากใคร

ที่มีคู่อยู่จะท าใหร้ักกนัหวานชื่น  ยืนยาวขึน้ 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทอ้งถ่ิน  

วนัท่ีสามของการเดินทาง  อาหารเชา้ต่ิมซ า -วดัแชกงหมิว -วดัหวงัตา้เซียน-อิสระชอป

ป้ิงยา่นจิมซาจ ุ่ย-สนามบินเช็กแล็บกก๊-สนามบินสวุรรณภมิู

         (อาหารเชา้ / อาหารกลางวนั ) 



บ่าย และน าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงาน ดีไชนท์ี่ไดร้ับรางวัลอัน  ดับเยี่ยม 
และใชใ้นการเสริมดวงเรื่องฮวง จุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาท าเป็น เครื่องประดับ ไม่ว่า

จะเป็น จี้ แหวน ก าไล เพื่อใหเ้ป็น เครื่องประดับติด

ตวั และเสริมดวงชะตา และน าท่านชม รา้นหยก ที่มี

สินคา้มากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ ก าไลหยก หรือ

สัตว์น าโชคอย่างป่ีเสี๊ยะ อิสระใหท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็น

ของฝากหรือเป็นของที่ระลึกหรือน าโชคแด่ตวัท่าน

ดว้ย น าท่านเขา้สู่ วดัเจา้แม่กวนอิมฮ่องฮ า เป็น

หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สดุของฮ่องกง มีชื่อเสียงใน

เรื่องการขอโชคลาภเงนิทอง และถือเป็นวัดที่มี

ชื่อเสียงมากแห่งหนึง่ของฮ่องกง  

น าทกุท่านชอ้ปป้ิงแบบจใุจที่ จิมซาจ ุ่ย (Tsim 

Sha Tsui) เป็นย่านหนึง่ที่ครอบคลมุพื้นที่

ส่วนล่างของเกาะ ฮ่องกง ฝัง่เกาลนู แตเ่ดิมนัน้ 

Tsim Sha Tsui เป็นเพียงหมูบ่า้นเล็กๆ ติดทะเล

และมีท่าเรือ ตอ่มาในศตวรรษที่ 19 ภมูิภาคนี้

ไดก้ลายเป็นเสน้ทางการคา้ที่ส าคัญ และตกอยู่

ภายใตก้ารปกครองของประเทศอังกฤษในสงครามฝ่ิน 

ภายใตก้ารปกครองของประเทศอังกฤษนัน้ จิมซาจุ่ยมี

ความมัง่คัง่และไดร้ับการพฒันาอย่างมากในฐานะ

ศนูยก์ลางทางการคา้ และโดดเดน่ในเรื่องของการคา้ขาย

ตัง้แตน่ัน้เป็นตน้มา จิมซาจุ่ยเป็นสวรรคข์องนกัชอ้ป ที่นี่

มีรา้นคา้แบรนดเ์นม แผงขายของ และรา้นบตูิกที่ไมซ่ า้

แบบใครเรียงรายสดุลกูหลูกูตา  

 

 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

2566 

อตัราค่าบรกิาร  (ต่อ ท่าน) 

ผ ูใ้หญ่ พกัหอ้งค ู่ เด็กไม่มีเตียง 
พกัเด่ียว  

ช าระเงินเพ่ิม 

23-25 กมุภาพนัธ ์

19,888 

 

16,888 

 

4,900 

 

10-12 มีนาคม 

11-13 มีนาคม 

17-19 มีนาคม 

23-25 มีนาคม 

24-26 มีนาคม 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการท่องเท่ียว อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่างๆโดย

ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** หมายเหต ุ ออกเดินทางขัน้ต ่า 15 ท่านข้ึนไป 

 

เอกสารท่ีตอ้งเตรียมกอ่นเดินทาง 

1. หนงัสือเดินทางที่มีอายมุากกว่า 6 เดือน ณ. วันทีเ่ดนิทางกลบัถึงประเทศไทย 

2. เอกสารรับรองที่ไดร้ับการฉีดวัคซีน 

3. 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 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเองค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีดฯลฯ (กรณุา

สอบถามหัวหนา้ทวัรก์่อนใชบ้ริการ) 

• ค่าอาหารที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ รวมถึงอาหารพิเศษที่คณะทวัรร์ีเควส 

• ค่าบริการเพิ่มเติมของทางสายการบิน เชน่ อาหาร วีลแชร ์บริการเสริม 

• ค่าทิปส าหรับคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

 



การช าระเงิน  

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าทัวร์เป็นจ านวนเต็ม 15,999 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการท าจองส ารองที่นัง่แลว้

พรอ้มส่งส าเนาพาสปอรต์ที่มีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน   

 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนเงินค่าบริการ 

• หากมีการยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป ทางบริษัทจะคืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด หรือหักค่าใชจ้่ายจริงที่เกิดขึ้น 

(กรณีวันเดินทางตรงกบัวันหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 55 วัน) 

• หากมีการยกเลิกบริษทัฯ ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษทัฯ จะเก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50% หรือหักค่าใชจ้่ายจริงที่เกดิขึน้ 

(กรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่ม) 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 0-15 วัน ทางบริษทัขอเก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 100% ของค่าทวัร ์

หมายเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน

เขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงินใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คน

ตา่งดา้วที่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

ขอ้มลูท่ีพกัเกี่ยวกบัโรงแรมท่ีท่านควรทราบ 

• เนื่องจากหอ้งพักของแต่ละโรงแรมต่างกันโดยจะมี หอ้งพักคู่ หรือหอ้งพักเดี่ยว จึงอาจท าใหห้อ้งพักแต่ละประเภทไม่ติดกนั

หรืออยู่คนละชั้น   และบางโรงแรมไม่มีที่พักส าหรับ 3 ท่าน อาจท าใหต้อ้งแยกหอ้งพัก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนกัท่องเท่ียว 

• กรณีท่ีมีการจัดประชมุนานาชาติ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ้น และหอ้งพักเต็ม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียน 

หรือยา้ยเมืองใหเ้กิดความเหมาะสม 

• โดยส่วนใหญ่หอ้งพักโรงแรมใหอ้นญุาตใหส้บูบหุรี่ในหอ้งพัก กรณีที่มีการลกัลอบและถกูตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พักตอ้งท าการ

จ่ายค่าปรับกบัโรงแรมโดยตรง 

ขอ้มลูท่ีพกัเกี่ยวกบัสายการบินท่ีท่านควรทราบ 

• เนื่องจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน แต่ทาง

บริษทัจะพยายามใหผู้เ้ดินทางที่มาดว้ยกนั นัง่ใกลก้นัใหม้ากที่สดุท่ีสามารถท าใด 

• กรณีที่ท่านเป็นมสุลิม หรือแพอ้าหารบางประเทศ โปรดระบใุหช้ดัเจนตอนจอง หากแจง้กะทันหัน อาจจะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม

เพื่อช าระค่าเมนใูหม ่เพราะเมนขูองคณะไมส่ามารถยกเลิกได ้

• บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนสายการบินที่ต่างกัน ขอให้ทุกท่านท าความเขา้ใจใน

วัฒนธรรมประจ าชาติของแตล่ะสายการบิน 

• สายการบินอาจมีการงดเสิรฟ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงรปูแบบอาหารขึน้อยู่กบัสายการบินก าหนด 



เง่ือนไขและขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไปท่ีท่านควรทราบ 

• ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

• ทัวร์เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบไุวใ้นรายการดว้ย

เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไมค่ืนเงนิค่าบริการ 

• ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย จากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ ค าน าหนา้ชื่อ เลขท่ี

หนงัสือเดินทาง และอื่นๆ ในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวไมส่่งหนา้หนงัสือเดินทางและหนา้วีซ่ามาใหบ้ริษทั

พรอ้มช าระมดัจ าส่วนที่เหลือทัง้หมด 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกับ สถานการณ์ 

ภมูิอากาศ และเวลา ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิดพลาดของบริษัท เช่น ภัย

ธรรมชาติ การจลาจล และอื่นๆ 

• อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราการแลกเปล่ียนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที่ทางบริษทัเสนอราคา ดงันัน้  ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ ท่ีท าใหต้น้

ทกุสงูขึน้ เชน่ ตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีน า้มนั ค่าภาษีสนามบิน และอื่นๆ 

• ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาลเลือดหม)ู เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ หนงัสือเดินทางทตู และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทวัร ์อันมีวัตถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวโดย

ไม่มีจดหมายเชิญ หรือเอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนญุาตใชห้นงัสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของ

เคาเตอรเ์ช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออกและต่างประเทศขาเขา้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ไมร่ับผิดชอบ ความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในส่วนนี้ ไมว่่าส่วนใดก็ส่วนหนึ่ง 

• มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษทั เวน้แตม่ีเอกสารลงนามโดย

ผูม้ีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่านัน้ 

• นักท่องเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทางอันไม่ใช่เหตุ

เกี่ยวขอ้งกับบริษัท เช่น วีซ่าไม่ผ่าน อบุัติเหตทุี่ไม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบริษัทจะ

รับผิดชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่บริษทัยังไมไ่ดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของบริษทั หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกั

ปฏิบัติเท่านัน้ 

• คณะทัวรเ์ป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบริษทัที่ไดร้ับการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง 

ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่ท่านไมต่อ้งการ

ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และอาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบาง

กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์นี้ขึ้นไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม 

• กรณีที่ลกูคา้จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารเครื่องบิน ในวันเริ่มทัวร์ ท่านจ าเป็นตอ้งมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่

สามารถใหค้ณะรอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่านถึงชา้กว่าคณะ และยืนยันเดินทาง ท่านจ าเป็นตอ้ง

เดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม ท่านจ าเป็นตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่าย ที่ใชใ้นการเดินทางดว้ยตนเองทั้งหมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถชดเชย

หรือทดแทน หากท่านไม่ไดท้่องเที่ยวเมืองหรือสถานที่ใดๆ สถานที่หนึ่งทกุกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับ

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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