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 HONGKONG เปดิคลงั ยมืเงินเจา้แมก่วนอมิ  
ไหวถ้กูวธิ ีเสรมิสริมิงคล 4 วนั 2 คนื 
สายการบนิฮ่องกงแอรไ์ลน์ BY HX  



ร่วมพธีิเปิดคลงั ยืมเงินเจ้าแม่กวนอมิ (1 วนัใน 1 ปี) 
 

เสริมสิริมงคล เสริมความปัง แก้ปีชง  
ยืน 1 เร่ืองการไหว้   ไหว้อย่างถูกวธีิ กบัผู้รู้จริง 

พเิศษ!!! เปิดไพ่ดูดวง...ฟรี 
วดัพระโพธิสัตว์กวนอมิ    ไฮไลท์... ขอความมั่งคัง่ และประทานเงินทั้งปี 1 ปี มี 1 คร้ังเท่านั้น 
วดัหม่านโหมว                  ขอพรให้มีสติปัญญา และกลัยาณมิตรที่ด ี(เลือกซ้ือปากกาเซ็นช่ือ) 
วดัชิงซาน    ขอพรเร่ืองความรัก  ความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภเงินทอง 
วดัแชกง (เก่า) ต้นต ารับ    ขอพรให้เปลีย่นชะตาชีวติให้ดียิ่งขึน้ และประสบความส าเร็จ 
วดัหยวน หยวน                ขอพรแก้ปีชง เสริมฐานชะตาชีวติ 
เจ้าแม่กวนอมิ รีพลสัเบย์   ขอพรให้พลงัด้านบวกเข้าหาชีวติ 
วดัหม่ืนพุทธ    ขอพรเร่ืองธุรกจิ และสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนก่อนเข้าฮ่องกงและสนามบิน 
ผูโ้ดยสารทุกคนท่ีเดินทางจากประเทศไทย (หรือมีประวติัอยูใ่นประเทศไทยในช่วง 7 วนัก่อนเดินทางเขา้ฮ่องกง) จะตอ้ง
เตรียมเอกสารก่อนเดินทางและปฏิบติัตามมาตรการดา้นสาธารณสุขของทางการฮ่องกง ดงัน้ี 
 
ก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง 
1. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของทางการฮ่องกง เพื่อรับ QR CODE ส าหรับแสดงต่อ
เจา้หนา้ท่ีท่ีสนามบินฮ่องกง  ท่ี https://www.chp.gov.hk/hdf  
**QR CODE จะมีอาย ุ48 ชัว่โมง** 
2.แสดงผลตรวจวา่ปลอดเช้ือโควิด-19 ดว้ย ผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชัว่โมงก่อนก าหนดเวลาเคร่ืองออก  
(ซ่ึงสามารถท าการตรวจดว้ยตนเอง หรือ โดยสถาบนัทางการแพทย)์ หรือผลตรวจหาเช้ือฯ ดว้ยวิธี RT-PCR ภายใน 48 
ชัว่โมงก่อนก าหนดเวลาเคร่ืองออก 
 
หลงัเดินทางเข้าฮ่องกง 
ผูเ้ดินทางสามารถเดินทางไปยงัท่ีพกัไดท้นัที อยา่งไรก็ดี ทางการฮ่องกงแนะน าให้ผูเ้ดินทางตรวจหาเช้ือฯ ดว้ยอุปกรณ์ 
ATK ดว้ยตวัเองทุกวนั เป็นเวลา 5 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเดินทางถึงฮ่องกง (นบัเป็นวนัท่ี 0) โดยความสมคัรใจ และควรเก็บ
หลกัฐานผลตรวจวา่ปลอดเช้ือโควิด-19 ไวเ้ป็นเวลา 90 วนั เพื่อแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีทางการฮ่องกงหากถูกเรียกตรวจ 
นอกจากน้ี ผูเ้ดินทางไม่ตอ้งแสดง QR Code หลกัฐานการฉีดวคัซีนก่อนเดินทางเขา้สถานท่ีต่าง ๆ ตามมาตรการ Vaccine 
Pass อีกต่อไป แต่ยงัคงตอ้งปฏิบติัตามมาตรการทางสาธารณสุขอ่ืน ๆ ของรัฐบาลฮ่องกง อาทิ การสวมหนา้กากอนามยั 
 

 
 
 
 

 23.00 น.          กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 
เคาน์เตอร์สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  
เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอนิและสัมภาระในการเดินทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 1 
14 กุมภาพนัธ์ 66 

สนามบินสุวรรณภูมิ  - - 
 

- 



  02.00 น.          เดินทางสู่ท่าอากาศยานเช็กแลบ็กอ็ก ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี HX780 

  (มีบริการของว่างและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง มีหน้าจอทุกท่ีน่ัง) 
 05.55 น. ถึงท่าอากาศยานเช็กแลบ็กอ็ก ( เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม. )  
   น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เช้า    รับประทานอาหารเช้าแบบติ๋มซ า   
 

เจ้าแม่กวนอมิ รีพลัสเบย์     ขอพรให้พลังด้านบวกเข้าหาชีวติ 

 📸 ชายหาดรีพลัส์เบย์ ขอพรเจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภ ขา้มสะพานต่ออาย ุในแต่
ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพรศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แม่กวนอิม 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 
 
 

วันท่ี 2 
15 กุมภาพนัธ์ 66 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กแลบ็กอ็ก – 
รีพลสัเบย์  - วัดหม่านโหมว - โรงงานจิวเวลร่ี – ร้านหยก –  

ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย 

เช้า เท่ียง 
 

เย็น 



วดัหม่านโหมว     ขอพรให้มีสติปัญญา และกลัยาณมิตรที่ดี (เลือกซ้ือปากกาเซ็นช่ือ) 
 📸 วัดหม่านโหมว (MAN MO TEMPLE) ส าหรับสักการบูชาเทพเหวินชางต้ีจวิน (Man) เทพ

แห่งตวัอกัษรเป็นเทพดา้นบุ๋น และเทพเจา้กวนอู (Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพดา้นบู ้เป็นท่ี
นิยมของนกัเรียน นกัศึกษา ซ่ึงนิยมกนัมาตั้งแต่ในอดีตท่ีผูต้อ้งการสอบจอหงวนมกัจะมากราบ
ไหวข้อพรกนั 

  
 
 
 
 
 
 
 

📸 โรงงานจิวเวลร่ี ท่ีขึ้นช่ือของฮ่องกงพบกบังาน ดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนั  ดบัเยีย่ม และใชใ้น
การเสริมดวงเร่ืองฮวง จุย้ โดยการย่อใบพดัของกงัหันวดัแชกง มาท าเป็น เคร่ืองประดบั ไม่ว่า
จะเป็น จ้ี แหวน ก าไล เพื่อใหเ้ป็น เคร่ืองประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา 
 

📸 ร้านหยก ท่ีมีสินค้ามากมายเก่ียวกับหยก อาทิ ก าไลหยก หรือสัตว์น าโชคอย่างป่ีเส๊ียะ 
อิสระใหท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นขอฝากหรือเป็นของท่ีระลึกหรือน าโชคแด่ตวัท่านดว้ย 
 

📸 ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย เป็นย่านหน่ึงท่ีครอบคลุมพื้นท่ีส่วนล่างของเกาะ ฮ่องกง ฝ่ังเกาลูน 
แต่เดิมนั้น จิมซาจุ่ย เป็นเพียงหมู่บา้นเลก็ๆ ติดทะเลและมีท่าเรือ ต่อมาในศตวรรษท่ี 19 ภูมิภาค
น้ีได้กลายเป็นเส้นทางการคา้ท่ีส าคญั และตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของประเทศองักฤษใน
สงครามฝ่ิน ภายใตก้ารปกครองของประเทศองักฤษนั้น จิมซาจุ่ยมีความมัง่คัง่และไดรั้บการ
พฒันาอยา่งมากในฐานะศูนยก์ลางทางการคา้ และโดดเด่นในเร่ืองของการคา้ขายตั้งแต่นั้นเป็น
ตน้มา จิมซาจุ่ยเป็นสวรรคข์องนกัชอ้ป ท่ีน่ีมีร้านคา้แบรนด์เนม แผงขายของ และร้านบูติกท่ีไม่
ซ ้าแบบใครเรียงรายสุดลูกหูลูกตา 

 ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
ท่ีพกั   โรงแรม  KOWLOON / HARBOUR PLAZA 8 DEGREES / PRUDENTIAL 

หรือเทียบเท่า 4 ดาว* 



 เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบติ๋มซ า  
 

วดัชิงซาน ขอพรเร่ืองความรัก  ความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 

📸 วัดชิงซาน (Tsing Shan) อารามบนยอดปราสาท หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ Qingshan Chanyuan 
ตั้งอยู่ท่ี  Tuen Mum และเป็นหน่ึงในสามวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในฮ่องกง ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็น
แหล่งก าเนิดของพระพุทธศาสนาในฮ่องกง  วดัอายพุนัปีท่ีมีประวติัยาวนานกวา่ 1,500 ปีและยงั
เป็นบา้นเกิดของพุทธศาสนา 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

📸 สวนเต๋า เป็นสวนท่ีมีสัญลกัษณ์ หยิน-หยาง เต็มรูปแบบ มีก าเนิดมาจากลทัธิเต๋าและการท า
สวนลว้นมาจากปรัชญาลทัธิเต๋าท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติในฐานะมารดาของสรรพ
ส่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันท่ี 3         
16 กุมภาพนัธ์ 66 

วัดชิงซาน – สวนเต๋า – วัดหยวนหยวน 
วัดพระโพธิสัตว์กวนอมิ พธิีเปิดคลงั ยืมเงินเจ้าแม่กวนอมิ  ไฮไลท์!!! 

เช้า เท่ียง เย็น 



เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

วดัหยวนหยวน  ขอพรแก้ปีชง เสริมฐานชะตาชีวติ 

📸 วัดหยวนหยวน (YUEN YUEN INSTITUTE) เป็นวดัเก่าแก่ขนาดใหญ่ท่ีมีความพิเศษ
หลายอยา่งรวมกนัอยู่ เป็นวดัเพียงแห่งเดียวของฮ่องกงท่ีเผยแพร่ศาสนาหลกัของจีนทั้ง 3 
ศาสนาในวดัเดียวกนั คือ พุทธ, เต๋า และขงจ้ือ สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1950 
 

 
 
 
 

 

วดัพระโพธิสัตว์กวนอมิ   ไฮไลท์... ขอความมั่งคัง่ และประทานเงินทั้งปี 1 ปี มี 1 คร้ังเท่าน้ัน 
📸 วัดเจ้าแม่กวนอมิไทฮัง เจา้แม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตวใ์นพระพุทธศาสนา ขึ้นช่ือเร่ือง
ความเห็นอกเห็นใจและสัตภาวะสากล วา่กนัวา่เจา้แม่กวนอิมนัง่อยูบ่นดอกบวัเพื่อปฏิบติั 
ดงันั้นวดักวนอิมแต่ละแห่งจึงเรียกวา่วงัดอกบวั วา่กนัวา่เจา้แม่กวนอิมเคยปรากฏตวับนหิน
ดอกบวัในวดัและเพื่อระลึกถึงพระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิชาวบา้นจึงสร้างวดัเพื่อบูชา 
เป็นวดัเก่าแก่และส าคญัอีกวดัหน่ึงของฮ่องกง  และเป็นวดัท่ีคนฮ่องกงจะมาท าพิธีเปิดคลงั ขอ
ยมืเงินเจา้แม่กวนอิม ซ่ึงเป็นพิธีท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและคนฮ่องกงเช่ือถือกนัมาชา้นาน 1 ปีมีเพียงคร้ัง
เดียว 
 

 
 

 
 
 

 
ค ่า    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพกั   โรงแรม  KOWLOON / HARBOUR PLAZA 8 DEGREES / PRUDENTIAL  

หรือเทียบเท่า 4 ดาว* 



 เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบติ๋มซ า 

วดัหม่ืนพุทธ  ขอพรเร่ืองธุรกจิ และสุขภาพ 
📸 วัดหม่ืนพุทธ (Ten Thousand Buddhas ) อารามพระพุทธรูปหม่ืนองค์ รายลอ้มไปด้วย
พระพุทธรูปกว่า 13,000 องค ์โดยพระ Yuet Kai ผูก่้อตั้งส านกัพุทธศาสนา ไดเ้ร่ิมสร้างวดัเม่ือปี 
2492 สร้างขึ้นในปี 1950 ประกอบดว้ย 5 วดั ศาลา 4 หลงั และเจดีย ์1 องค์ รวมทั้งวิหารหม่ืน
องค์ อารามพระพุทธเจ้า, พระอมิตาภพุทธเจา้, พระอวโลกิเตศวร, พระกรุ Zhunti, พระท่ีนั่ง
จกัรพรรดิหยก, เจดียว์่านโฟ, พระอวโลกิเตศวร, หอศิลป์สิบแปดอรหันต ์ตั้งอยูบ่นยอดเขาขึ้น
บันได 430 ขั้น ระหว่างทางจะผ่านพระพุทธรูปทองค าขนาดเท่าตัวจริงจนถึงหอหม่ืน
พระพุทธรูป 
 
 
 
 
 
 
 

 

วดัแชกง (เก่า) ต้นต ารับ   ขอพรให้เปลีย่นชะตาชีวติให้ดียิง่ขึน้ และประสบความส าเร็จ 
  📸  วัดแชกง (เก่า) ต้นต ารับ (Che Kung Temple at Ho Chung) เป็นวดัแชกงเก่าแก่ อายุกว่า 

300 ปี ขึ้นช่ือในดา้นการขอพร น าท่านท าพิธีกรรมอยา่งถูกตอ้งกบัจ้ีกงัหนัของท่าน ณ วดัแชกง 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันท่ี 4      
17 กุมภาพนัธ์ 66  

วัดหม่ืนพุทธ  - วัดแชกง (เก่า) ต้นต ารับ – ช้อปป้ิงซิตีเ้กท -  
สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

เช้า เท่ียง - 



เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 

📸 ช้อปป้ิงซิตีเ้กท CITY GATE OUTLET ให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยักบัสินคา้แบรน
เนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence, Burberry รวมทั้ งรองเท้า
กีฬามากมายหลายยี่หอ้ และชั้นใตดิ้นจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่ง
จุใจ 
ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

  19.05 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี HX765 

 20.55 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
     hhhhhhhhh 
 

อตัราค่าบริการ     14-17 กุมภาพนัธ์ 66 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

14-17 กุมภาพนัธ์ 66 26,999 26,999 25,999 5,900 

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่านขึน้ไป*** 
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน / ทริป (ช าระพร้อมค่าทัวร์) 

 

อตัรานีร้วม 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน ้ามัน ณ. วันท่ีออกราคาขาย  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน ้ามันขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน กวา่สายการบินก าหนด / สัมภาระถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       



 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น    
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...) ไม่รวมประกนัสุขภาพ หากต้องการต้องซ้ือเพิม่ทุกกรณี 

 
 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน / ทริป (ช าระพร้อมค่าทัวร์) 
  ค่าทิปส าหรับหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน เพ่ือเป็นก าลงัใจ ไม่บังคับทิป 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
        ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
  ค่าธรรมเนียมการตรวจหาเช้ือโควิด-19  
  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการกกัตวัเม่ือมีการตรวจพบโควิด ทั้งใน และต่างประเทศ 
  ค่าธรรมเนียมบริการท่ีพกั SHA+ / Alternative Quarantine (AQ) การกกักนัหากตรวจพบเช้ือโควิด-19   
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทัวร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  15,000  บาท   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันท าการ  

 
 
 
 
 



 
 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 

◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั     หกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง 

◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่าใชจ้่าย  70 % ของราคาทวัร ์

◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ้่าย  80 % ของราคาทวัร ์

◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร์ 

◼ *** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด*** 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้าย
แตกต่างจากการยื่นกรุ๊ปปกติ ซ่ึงท่านจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีเกิดขึ้น 

การจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 
ในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
ท่ีนั่ง Long Leg  ท่ีน่ังริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนัง่ส าหรับบุคคลท่ีดูแขง็แรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้เผื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ขึ้นอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 
 
กรณีหากท่านต้องมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้น
การเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษทัฯ ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
ส าหรับท่านท่ีเป็นมุสลมิ,  ทานมังสวิรัติ, ไม่ทานหมู / เน้ือ / ไก่ / ปลา หรืออ่ืนๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง 

 
 



ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 หอ้งพกั และจ านวนห้องพกัจ ากดัในแต่ละโรงแรม  ขอสงวนสิทธ์ิกรณีหากท่านรีเควชหอ้งพกัแลว้ และอาจไม่ไดต้ามท่ี
ท่านตอ้งการ 

การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ี 

ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม วา่จะมีหอ้งพกัให้
ท่านเปล่ียนไดห้รือไม่ ซ่ึงทุกอยา่งขึ้นอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูก้  าหนดไม่สามารถรับประกนัได ้
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน เป็นไปตามสายการบินก าหนด 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม กรณีน ้าหนกัสัมภาระเกินกวา่สายการบินก าหนด) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น  

บริษทัฯไม่สามารถจดัการให้ล่วงหนา้ได ้
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะ



ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. การบริการของรถบสัน าเท่ียวตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถสามารถใหบ้ริการวนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านั้น อาทิเช่น 
เร่ิมงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00น.(ตอ้งถึงโรงแรมเรียบร้อยแลว้) การใหบ้ริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ่มเวลาการใชร้ถบสัได ้
ทั้งน้ีมคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั้นๆ
เป็นหลกั 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 
 

 

✓  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอยีดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยินยอมในข้อตกลงเง่ือนไขการจอง 
และการยกเลิก และเง่ือนไขของการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังนีทุ้กประการ เรียบร้อยแล้ว  

 
  

โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึน้ไป  
ต้องครอบคลุมถึงวันเดินทางกลบัถึงประเทศไทย 

และเหลือหน้าพาสปอร์ตส าหรับประทับตราเข้าออกประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 หน้า 
หากท่านไม่ตรวจสอบพาสปอร์ตของท่านล่วงหน้า และหากเกดิปัญหาใดๆ ไม่ว่าสาเหตุใดๆ กต็าม  

ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในทุกๆ กรณี 
 



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