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บนิโดย Greater Bay Airlines 
มบีรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
ฮอ่งกง-ชอ้ปปิง้ถนนนาธาน-Symphony of light 

เจ้าแมก่วนอมิรพีลสัเบย์-วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน-รา้นจวิเวอรร์ี-่รา้นหยก 
วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮำ-ชอ้ปปิง้มงกก๊ 

Big Bus Tours นัง่รถบสั 2 ชัน้เปดิประทนุรบัลมชมววิเมอืงฮอ่งกง 
คา่ทิปไกด ์และคา่ทปิคนขบัรถ รวมตลอดการเดินทางจา่ยทปิ 1500 บาท 

ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้ 
 

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

08.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ Greater Bay 
Airlines (HB) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

11.25 น. ออกเดนิทาง โดย Greater Bay Airlines เทีย่วบนิที ่HB682 (บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) 

15.20 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 ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนด์

เนมจากทั่วทกุมมุโลก ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จใุจ ไมว่า่คณุจะมรีสนยิม
แบบไหน หรอืงบประมาณเทา่ใด ศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงมทีกุสิง่ทีค่ณุตอ้งการศนูยก์ารคา้ที่
กวา้งขวางเหล่านี ้ เป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิือ่ดัง
จากทั่วทกุมมุโลก และทกุทา่นสามารถไปชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตา

ตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 

น. ทกุค ่าคนื การแสดงมลัตมิเีดยีสดุยอดตระการตาซึง่เป็นการแสดง 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 าท่านสูว่ดัหวงัตา้เซยีน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดน้ีว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า
รอ้ยปี ที่ไม่มีวันเสือ่มคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตไดจ้ากมวลชน
จ านวนมากทีม่าสักการะ หรอืแมก้ระทั่งควันธูปคละคลุง้ไปทั่วบรเิวณท่านเทพเจา้หวังตา้เซยีนเดมิ
ท่านชือ่ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษยเ์ดนิดนิธรรมดาคนหนึ่ง ทีม่จีติเมตตาต่อชาวโลก ท่านมคีวาม
กตัญญูต่อพ่อแม่สงูมาก และชว่ยพ่อแม่ตัง้แต่เล็ก ท างานดูแลเลีย้งแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านไดพ้บ
กับนักพรต และนักพรตไดช้วนไปศกึษาร ่าเรยีนวชิาบนภเูขาไกล ท่านหว่องชอ้เผ่งกอ้ตัดสนิใจตาม
นักพรตท่านนัน้ไปศกึษาร ่าเรยีนวชิา ท่านขยันหมั่นเพยีรเรยีนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกกอ้นหนิ
ใหก้ลายเป็นแพะได ้เมือ่ท่านไดร้ ่าเรียนวชิาจนถ่องแทแ้ลว้ กอ้ไดล้าอาจารยข์องท่านกลับมา ใช ้

วชิาความรูด้า้นสมุนไพร เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ เดนิทางรักษาประชาชนจีนทีเ่จ็บไข ้ตลอดจนผูท้ี่
เดอืดรอ้นไปทั่วทุกสารทศิ เมือ่เกดิโรคระบาดใหญ่ในประเทศจนี ท่านหวังตา้เซยีนไดใ้ชว้ชิาการ
แพทย ์จัดยาสมุนไพร
ให แ้ก่ช า วบ า้น เพื่ อ
ต่อสูก้ับโรครา้ย ตลอด
อายุขัยทองท่าน ไดม้ี
ลู ก ศิษย์ม ากม ายที่
เคารพท่านและร ่าเรยีน
วิชาจากท่าน จวบจน
ประชาชนต่างยกย่อง
ใหท้่านเป็นเทพหว่อง
ไท่ซนิ และไดต้ัง้ศาล
เอาไวเ้พือ่กราบสกัการะ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีซนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอันดับ 

เยี่ยม และน าท่านแวะชมสนิคา้โอท๊อปของจีนที่รา้นหยก ซึง่ชาวจีนถือเป็นเครื่องรางและ
เครือ่งประดับตดิตัว 

น าทา่นเดนิทางสูว่ดัแชกงหมวิ หรอืวดักงัหนัน าโชค ตัง้อยูท่ีต่ าบลถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืง
ของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สรา้งขึน้เมื่อ 
400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชา
ในเรื่องความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิ
เงนิทอง โดยมรีปูป้ันเจา้พ่อแชกง และดาบไรพ้่ายเป็น
สิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัดต านานเล่าว่าในชว่งปลายของ
ราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีุคมกีารกอ่จลาจลแข็ง
เมืองขึน้ทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก้่อเกดิบุรุษ
ชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แชกง ที่ไดย้กทัพไป
ปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุกสารทศิ และ
ท่านเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร 
เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดร้ับชยั
ชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบ
ไรพ้่ายเช่นกันดาบไรพ้่ายของท่าน คนจีนถือว่ามี
ความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของ
การต่อสูเ้ป็นอย่างสูง ธนาคารแบงกอ์อฟไชน่าของ
ฮ่องกง ถึงกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสรา้งตึก
ส านักงานใหญ่ของธนาคารทีม่ชี ือ่ว่าตกึใบมดี ซึง่เป็น
ตกึที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว 
และวัดแชกงยังเป็นที่มาของจี้กังหันน าโชคที่มี
ชือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮ่องกง ทีไ่ม่ว่าทัวร์
ไหนที่มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซื้อสนิคา้
มงคลชิน้น้ี เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและความเป็นสริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ 

น าท่านเดนิทางสู่วดัเจา้กวนอมิฮองฮ า เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิที่เก่าแก่มีชือ่เสยีงแห่งหนึ่งใน

ย่านฮอ่งฮ าฮอ่งกง ถูกสรา้งขึน้ถูประมาณ 150 ปีกอ่น ในปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ.1873) ทุกท่านจะได ้
ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตาชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษา และขอพรดา้นเงนิ
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ทอง เงนิกอ้นโต ความเจรญิมั่งมใีนชวีติ ซึง่คนไทยจะรูจ้ักกนัในนามเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ ซึง่เป็นที่
เชือ่รูจ้ักและนับถอืกนัมากส าหรับคนฮอ่งกงและคนไทย 

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 กบัการน่ังรับ
ลมชมววิเมอืงฮอ่งกง ซึง่รถบัสจะแลน่ผา่น
สถานทีท่อ่งเทีย่ว และแหลง่ชอ้ปป้ิงตา่งๆ 
มากมาย บนเสน้ทางถนนนาธาน คณุจะได ้
สมัผัสทวิทัศนห์ลากหลายพืน้ทีใ่นฮอ่งกงดว้ย
มมุมองทีส่งูกวา่นักทอ่งเทีย่วคนอืน่ๆ รวมไปถงึ
จะไดส้มัผัสรับรูถ้งึวัฒนธรรม วถิชีวีติความเป็นอยูข่องคนเมอืง อันเป็นเอกลกัษณ์ของยา่นตา่งๆ ของ
ฮอ่งกงอยา่งแทจ้รงิ 
***อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

15.00 น.  ออกเดนิทางโดย Greater Bay Airlines เทีย่วบนิที ่HB683 (บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) 

16.55 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 

24-26 ก.พ. 66 14,900.- 14,900.- 3,500 

25-27 ก.พ. 66 14,900.- 14,900.- 3,500 

3-5 ม.ีค. 66 16,900.- 16,900.- 3,500 

4-6 ม.ีค. 66 17,900.- 17,900.- 3,500 

10-12 ม.ีค. 66 15,900.- 15,900.- 3,500 

11-13 ม.ีค. 66 15,900.- 15,900.- 3,500 

17-19 ม.ีค. 66 15,900.- 15,900.- 3,500 

18-20 ม.ีค. 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 20 กก. / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ / คา่
ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มัคคเุทศกบ์รกิารตลอด
การเดนิทาง / คา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางชาวไทยเทา่นัน้ 
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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 
  
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. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ

หาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนอืความรับผิดชอบอันเกิดจากเหตุสดุวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิ การจลาจลต่างๆ 
ความล่าช้าและเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เป็นต้น 

2. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรบัราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค่าภาษี
น้ำมันเพิ่มตามความเป็นจรงิ เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ทีอ่าจจะเกิดขึ้น 

3. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการ
เพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ตน้ทุนสูงขึ้น 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง
จำนวนที่กำหนด 

6. การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหักใชจ้่ายคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรอืทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรอืชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ 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 
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