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บนิโดยสายการบนิคาเธย ์แปซฟิิค 

ฮอ่งกง-ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-Symphony of light 

เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย-์วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน 

รา้นจวิเวอรร์ ี-่รา้นหยก-วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า-ชอ้ปป้ิงมงกก๊ 

Big Bus Tours-ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 
 

คา่ทปิไกด ์และคา่ทปิคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 1500 บาท 
ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้ 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู-ิฮอ่งกง-ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-Symphony of light 

08.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M สายการ
บนิคาเธย ์แปซฟิิค เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

11.40 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิคาเธย ์แปซฟิิค เทีย่วบนิที ่ CX750 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) 

15.30 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นน่ังรถปรับอากาศ
ขา้มสะพานชงิหมา่ สะพานแขวนทีใ่หญท่ีส่ดุของฮอ่งกง เป็นสะพานขา้มชอ่งแคบในฮอ่งกง เชือ่ม
เกาะซงิยีแ่ละเกาะหมา่วัน สรา้งเสร็จในปี 1997 ตวัสะพานแขวนยาว 2.2 กม. สงู 206 เมตร ชว่ง
กลางยาว 1,377 เมตร กวา้ง 41 เมตร มสีองชัน้ ชัน้บนมเีสน้ทางรถวิง่จ านวน 6 ชอ่งทาง สว่นชัน้
ลา่งใชส้ าหรับรถไฟฟ้า (MTR) หากจะใหเ้ห็นววิอันสวยงาม ตอ้งมาทางรถยนตเ์ทา่นัน้ เป็นจดุชมววิ
ทีส่องขา้งทางสวยงามมาก สะพานแหง่น้ีเป็นเสน้ทางส าคัญทีเ่ชือ่มยา่นธรุกจิในฮอ่งกง กบัเกาะ
ลันเตา เพือ่ไปยังทา่อากาศยานนานาชาตฮิอ่งกง 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นม
จากทั่วทกุมมุโลก ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จใุจ ไมว่า่คณุจะมรีสนยิม
แบบไหน หรอืงบประมาณเทา่ใด ศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการศนูยก์ารคา้ที่
กวา้งขวางเหล่านี้ เป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิือ่ดัง
จากทั่วทกุมมุโลก และทกุทา่นสามารถไปชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตา
ตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. 
ทกุค ่าคนื การแสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาซึง่เป็นการแสดง แสงและเสยีงครอบคลมุพืน้ที่
อาคารตกึระฟ้าส าคัญตา่งๆ ทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่น้ี
ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก์็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึ
บรรยากาศอันคกึคักของฮอ่งกง  
พกัที ่REGAL ORIENTAL HOTEL / RAMADA HK GRAND HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย-์วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน-รา้นจวิเวอรร์ ี-่รา้นหยก-วดัเจา้แม่

กวนอมิฮองฮ า-ชอ้ปป้ิงมงกก๊ 

เชา้       รบัประทานอาหารแบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเทีย่วชมหาดทรายรพีลสัเบย ์ Repulse Bay หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่น้ีสวย
ทีส่ดุแหง่หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่ง มรีปูป้ันของเจา้แมก่วนอมิ 
และเจา้แมท่นิโหว่ ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อดยาว

ลงสูช่ายหาด นมัสการและขอพรเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่ความเป็น
สริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 
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น าทา่นสูว่ดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวัดน้ีวา่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายกุวา่
รอ้ยปี ทีไ่มม่วัีนเสือ่มคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮอ่งกง สงัเกตไดจ้ากมวลชน
จ านวนมากทีม่าสกัการะ 
หรอืแมก้ระทั่งควันธปู
คละคลุง้ไปทั่วบรเิวณ
ทา่นเทพเจา้หวังตา้
เซยีนเดมิทา่นชือ่ 
"หวอ่งชอ้เผง่" เป็น
มนุษยเ์ดนิดนิธรรมดา
คนหนึง่ ทีม่จีติเมตตาตอ่
ชาวโลก ทา่นมคีวาม
กตัญญตูอ่พ่อแมส่งูมาก และชว่ยพ่อแมต่ัง้แตเ่ล็ก ท างานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวันหนึง่ทา่นไดพ้บกบั
นักพรต และนักพรตไดช้วนไปศกึษาร ่าเรยีนวชิาบนภเูขาไกล ทา่นหวอ่งชอ้เผง่กอ้ตัดสนิใจตาม
นักพรตทา่นนัน้ไปศกึษาร ่าเรยีนวชิา ทา่นขยันหมั่นเพยีรเรยีนจนบรรล ุ จนทา่นสามารถเสกกอ้นหนิ
ใหก้ลายเป็นแพะได ้ เมือ่ทา่นไดร้ ่าเรยีนวชิาจนถอ่งแทแ้ลว้ กอ้ไดล้าอาจารยข์องทา่นกลับมา ใช ้

วชิาความรูด้า้นสมนุไพร เพือ่บ าเพ็ญประโยชน ์ เดนิทางรักษาประชาชนจนีทีเ่จ็บไข ้ ตลอดจนผูท้ี่
เดอืดรอ้นไปทั่วทกุสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญใ่นประเทศจนี ทา่นหวังตา้เซยีนไดใ้ชว้ชิาการ
แพทย ์ จัดยาสมนุไพรใหแ้กช่าวบา้นเพือ่ตอ่สูก้บัโรครา้ย ตลอดอายขัุยทองทา่น ไดม้ลีกูศษิย์
มากมายทีเ่คารพทา่นและร ่าเรยีนวชิาจากทา่น จวบจนประชาชนตา่งยกยอ่งใหท้า่นเป็นเทพหวอ่ง
ไทซ่นิ และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พือ่กราบสกัการะ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอันดับ 

เยีย่ม น าทานแวะชมสนิคา้โอท๊อปของจนีทีร่า้นหยก ซึง่ชาวจนีถอืเป็นเครือ่งรางและ

เครือ่งประดับตดิตัว 

น าทา่นเดนิทางสูว่ดัแชกงหมวิ หรอืวดักงัหนัน าโชค ตัง้อยูท่ีต่ าบลถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืง
ของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่
ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิ
เงนิทอง โดยมรีปูป้ันเจา้พ่อแชกง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่
ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัดต านานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศ์

ชงิ แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่ว
ประเทศ และเหตกุารณ์น้ีไดก้อ่เกดิบุรษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่
ขนุพล แชกง ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่
เกดิขึน้แทบทกุสารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบที่
ไดช้ือ่วา่ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏที่
ไหนก็จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่
วา่เป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนัดาบไรพ้่ายของทา่น คนจนีถอืวา่มี
ความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการ
ตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงกอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง 
ถงึกบัจ าลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญ่
ของธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็น
สญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกงยังเป็น
ทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการ
ทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้ง
เลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้น้ี เพือ่เสรมิสรา้งบารม ี
และความเป็นสริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ 

น าทา่นเดนิทางสูว่ดัเจา้กวนอมิฮองฮ า เป็นวัดเจา้แม่

กวนอมิทีเ่กา่แกม่ชีือ่เสยีงแหง่หนึง่ในย่านฮอ่งฮ าฮอ่งกง 
ถกูสรา้งขึน้ถปูระมาณ 150 ปีกอ่น ในปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ.1873) ทกุทา่นจะไดข้อพรเจา้แมก่วนอมิพ
ระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตาชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษา และขอพรดา้นเงนิทอง เงนิกอ้นโต ความ
เจรญิมั่งมใีนชวีติ ซึง่คนไทยจะรูจ้กักนัในนามเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ ซึง่เป็นทีเ่ชือ่รูจ้กัและนับถอืกนั
มากส าหรับคนฮอ่งกงและคนไทย 
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และน าทา่นเดนิทางสูย่า่นมงกก๊ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ เหมาะส าหรับนักชอ้ปทีต่อ้งการจะ
หาเสือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งประดับ และสนิคา้ตา่งๆ มากมาย 
***อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั*** 

 พกัที ่REGAL ORIENTAL HOTEL / RAMADA HK GRAND HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม Big Bus Tours-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 

เชา้       รบัประทานอาหารแบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นสมัผัสฮอ่งกงในอกีมมุมองทีน่่าสนใจ

ส าหรับคณุคอื Big Bus Tours น ัง่รถบสั 2 

ช ัน้เปิดประทนุแบบชคิๆ ชลิๆ กบัการน่ังรับลม
ชมววิเมอืงฮอ่งกง ซึง่รถบัสจะแลน่ผา่นสถานที่
ทอ่งเทีย่ว และแหลง่ชอ้ปป้ิงตา่งๆ มากมาย บน
เสน้ทางถนนนาธาน คณุจะไดส้มัผัสทวิทัศน์
หลากหลายพืน้ทีใ่นฮอ่งกงดว้ยมมุมองทีส่งูกวา่
นักทอ่งเทีย่วคนอืน่ๆ รวมไปถงึจะไดส้มัผัสรับรู ้
ถงึวัฒนธรรม วถิชีวีติความเป็นอยูข่องคนเมอืง อันเป็นเอกลักษณ์ของยา่นตา่งๆ ของฮอ่งกงอยา่ง
แทจ้รงิ 
***อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ***กรุณาตรงตอ่เวลานดัหมาย*** 

16.05 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบนิคาเธย ์แปซฟิิค เทีย่วบนิที ่CX701 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

18.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 
เงือ่นไขการเขา้หรอืออกประเทศไทยและประเทศปลายทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

มาตราการณ์ของภาครฐัท ัง้ 2 ประเทศ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคี าส ัง่หรอืประกาศเงือ่นไขเพิม่เตมิของทางภาครฐั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง / ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

16-18 ก.พ. 66 15,900 15,900 3,500 
***ราคาเด็กเล็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี จา่ย 7,000.- บาท*** 

 
อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–ฮอ่งกง–กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการ
เดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ (กรณีพัก 
3 ทา่นๆ ที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) ถา้บางโรงแรมไมม่เีตยีงเสรมิทา่นจะตอ้งพกัเดีย่วเพิม่ / คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง
ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้และไมเ่กนิ 23 กก. / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ / คา่
ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มัคคเุทศกบ์รกิารตลอด
การเดนิทาง / คา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางชาวไทยเทา่นัน้ 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิไกด ์และคา่ทปิคนขับรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 1500 บาท*** ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้ / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ/ คา่วซีา่ส าหรับ
พาสปอรต์ตา่งชาต ิ/ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนัก
เกนิ / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ ค่าซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ
ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
  
 
 
 



5 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางเลม่จรงิทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2. ผลตรวจ ATK ถา่ยรปูคูก่บัหนา้พาสปอรต์พรอ้มระบวัุนทีต่รวจ กอ่นเดนิทาง 24 ชัว่โมง 

3. เอกสารแสดงการฉีดวัคซนีโควดิ 3 เข็มขึน้ไป (International Covid-19 Vaccination Certificated) 

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 
การทอ่งเทีย่วฮอ่งกงน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
คอืรา้นหยก รา้นจวิเวอรร์ ี ่หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ 500 $HK/รา้น 

ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 
 
***เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ออกเดนิทางมหีัวหนา้ทัวร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ตั๋วรถไฟ, ซือ้ตั๋ว
รถโดยสาร และจองหอ้งพัก เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ  
➢ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วัน / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้

เดนิทางวันหยดุนักขัตฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ย
บางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 

➢ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วัน / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท หรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
➢ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วัน / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
➢ กรณียกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจ า บรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้

ตัวอยา่งเชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้ 
➢ กรณียกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มม่กีารคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
➢ กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล บรษัิทฯ จะท าเรือ่งยืน่เอกสาร

ไปยังสายการบนิ โรงแรม และในทกุๆ การใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้น้ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การด าเนนิการ ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้่าสามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บั
การพจิารณาและตัดสนิใจของสายการบนิ โรงแรม และในทกุๆ บรกิารอืน่ๆ เป็นส าคัญ 

 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้ และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
อันเกดิจากเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิ การจลาจลตา่งๆ ความลา่ชา้และ
เปลีย่นแปลงของสายการบนิ เป็นตน้ 

2. เน่ืองจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน
อนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษี
น ้ามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลง
เทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

4. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

5. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม และบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึจ านวนทีก่ าหนด 

6. การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักใชจ้า่ยคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

7. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ทัง้หมด 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

