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วันแรก          กรงุเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมู)ิ - สนามบนิฮอ่งกง 

10.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร ์T สายการบิน Emirates Airline เจา้หน้าที่ของบริษัทฯ 
คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร 
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ 
ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

13.45 น.  บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  
17.40 น.     เดินทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ฮอ่งกง (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 1 ช.ม. 

กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเปน็เวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนดัหมาย) 
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางสู่ ที่พัก 

คำ่ **อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั**  
ที่พกั  Panda Hotel ระดบั 4*หรอืเทยีบเทา่ 
 

วันทีส่อง         วดัเจา้แม่กวนอมิฮงุฮำ - โรงงานจิวเวอรร์ี ่- รา้นหยก - วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัต้าเซยีน - วดันางชฉีหีลนิ - สวนหนานเหลยีน 

เชา้ บรกิารอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร เมนตูิม่ซำขึน้ชือ่ของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋, ขนมจบีกุง้, ก๋วยเตีย๋วหลอด, โจก๊ เปน็ต้น 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วดัเจา้แมก่วนอมิฮงุฮำ (Kun Im Temple Hung Hom) 
เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา 
ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 
ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก 
แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีที่นี่แม่นมาก 
และที่พิเศษกว่านั้นนอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั่งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย 
ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีน เพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ 
เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นำซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ 
และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจำนวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชค 
ถ้าหากเราประสบความสำเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทำบุญอีกครั้งในโอกาสหน้า จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม  
โรงงานจิวเวอรร์ี ่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย 
โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  
กำไล เพ่ือให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา นำท่านชม ร้านหยก 
มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก  และ สัตวน์ำโชคอยา่งปี่เสีย่ะ  
อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึก 
หรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมวิ (Che Kung Temple) ให้ท่านได้จุดธูปขอพร 
สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง 
จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง 
เดินทางปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงโชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 
รอบ และตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และนำพาสิ่งดีๆ เข้ามา 
จากนั้นนำท่านไป วัดหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) 
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เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย 
เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ 
ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนางชฉีหีลิน (Chi Lin Nunnery) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1934 
และในสมัยราชวงศ์ถังก็ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่ประมาณปี 1990 สถาปัตกรรมอาคารต่างๆ ของวัดทำจากไม้ 
รูปทรางคล้ายวัดญี่ปุ่น ด้านหน้าวัดมีสระดอกบัวซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา 
ภายในวัดตกแต่งด้วยทอง ไม้ และดินเผา เมื่อเดินเข้าไปบริเวณวัดจะรู้สึกเงียบสงบต่างจากวัดจีนแห่งอื่นในฮ่องกง 
จากนั้นนำท่านเดินชม สวนหนานเหลยีน (Nan Lian Garden) 
ได้รับการตกแต่งและออกแบบสไตล์จีนและญี่ปุ่นผสมกันได้อย่างลงตัว ภายในร่มรื่นและสงบ 
เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์ สวนหิน บ่อปลาคาร์พ น้ำตก 
จุดเด่นของสวนแห่งนี้ก็คือศาลาจีนกลางน้ำสีทองอร่ามสวยงาม สะพานสีส้ม 
นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่คงไม่พลาดที่จะถ่ายรูปกันที่จุดนี้ และนี่ก็เป็นรูปถ่ายส่วนหนึ่งเท่านั้น 

คำ่  **อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั** 
ที่พกั  Panda Hotel Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 
 

วันทีส่าม          ยอดเขาวคิตอเรยีพคี -  รพีลัสเ์บย ์- พระใหญเ่กาะลันตา - หมู่บา้นนองปงิ - City Gate Outlet - สนามบนิฮอ่งกง -              
                    กรงุเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมู)ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร เมนตูิม่ซำขึน้ชือ่ของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋, ขนมจบีกุง้, ก๋วยเตีย๋วหลอด, โจก๊ เปน็ต้น 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาวคิตอเรยีพคี โดยรถบสั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางถึงจุดชมวิวสูง 396 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์สดชื่น 
ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์ 
ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังจะได้ตื่นตาตื่นใจกับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ 
ที่ก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อันเป็นท่ีตั้งของธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง พร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 
และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงนานาชนิดจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีคได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 
อา่วรพีสัเบย์ เพื่อนมัสการและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จาก “องคเ์จา้แมก่วนอมิ” 
ปางประทานพรที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก พร้อมกับนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉซ่ิง้เอีย้ 
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ที่มีช่ือเสียงว่าหากใครได้มาสัมผัสองค์ท่าน จะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน 
โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกำมาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง เสมือนเป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋า 
หรือหากท่านไหนที่มีบุตรยาก แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ให้มาขอพร องคพ์ระสงักจัจายน์ 
มีความเชื่อที่ว่าถ้าหากลูบท้องซ้ายจะได้ลูกชาย ถ้าลูบท้องขวาจะได้ลูกสาว จากนั้นพาท่านเดินข้าม สะพานตอ่อายุ 
ซึ่งชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้ได้จะสามารถต่ออายุได้  
และเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย ซึ่งรวมถึง องคเ์ทพเจา้แหง่ความรกั 
ให้ทำการอธิษฐาน แล้วทำการลูบก้อนหินซึ่งจะนำพาให้พบคู่  
ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรท่านแล้วก็ทำให้รักมั่นคงและยาวนาน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร พิเศษ! เมนชูาบสูไตลฮ์อ่งกง 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระใหญ่เกาะลนัเตา ไหว้ขอความสำเร็จด้านบารมีการปกครอง 
เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร 
องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต้ตั้งอยู่บนเกาะลันเตาเดินทางขึ้นด้วย กระเช้านองปิง ชมวิว 
360 องศา นำท่านชม หมูบ่้านนองปงิ ซึ่งจะมีร้านค้า ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกหลายประเภท 
ตั้งอยู่เรียงรายตลอดสองข้างทาง จากนั้นนำช้อปปิ้ง City Gate Outlet ศูนย์การค้าในรูปแบบ Outlet 
ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากโรงงาน  มาลดกระหน่ำสูงสุด 30-70%  เช่น  Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, 
CK  และมี  Food Court 

คำ่  **อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั**  
  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน 
21.10 น.  บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK385 บริการอาหาร 
และเครื่องดื่มบนเครื่อง 
23.10 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
 

     ************************************************************************************ 
อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไข 

ฮอ่งกง 3 วัน 2 คนื โดยสายการบนิ Emirates 

กำหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 
 

 
เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ป ีไมเ่สรมิเตยีง 

 
พกัเดีย่ว 

เดนิทางเดอืน มนีาคม 2566 

19 - 21 มนีาคม 2566 17,990.- 16,990.- 4,500.- 

26 - 28 มนีาคม 2566 17,990.- 16,990.- 4,500.- 

เดนิทางเดอืน เมษายน 2566 
20 - 22 เมษายน 2566 18,990.- 17,990.- 4,500.- 
27 - 29 เมษายน 2566 18,990.- 17,990.- 4,500.- 
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อตัราคา่ขา้งตน้นีร้วม 

✔ ตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัดระบุวันเดินทาง ไป - กลับ พร้อมคณะ 
✔ ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบิน 
✔ ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
✔ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อ หรือ เปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✔ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✔ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 
✔ ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✔ ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
✔ ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้นีไ้มร่วม 
× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
× ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพ่ิมขึ้น 
× ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-

Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าท่ีของผู้เดินทางในการจัดทำเอง) 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร 

และเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังที่เมืองไทย 
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 20 กก. 
× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 
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เงือ่นไขการสำรองที่นัง่ 
1. กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้าน้ัน โดยส่งแฟกซ์ หรืออีเมลล์รายชื่อ 

และหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการ มิเช่นน้ันบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข 

และข้อตกลงการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดน้ีแล้ว 
เงือ่นไขการยกเลกิ 
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ 
4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 
 
เงือ่นไขการให้บรกิาร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 
2. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ และคำนึงถึงความปลอดภัย 
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

3. รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำ และดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 
4. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน 
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

6. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับ ซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ 
7. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ 

ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ 
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ 
แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 
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10. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น 
หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง 
ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 10-15 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 16-19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท 

11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น 
การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม 
การก่อการร้าย และอื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด 
ๆ กับการ กระทำดังกล่าวทั้งสิ้น 

12. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม 
ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

13. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัว และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ 
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ 
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

14. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ 
จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 

15. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และสัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน 
บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิก หรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 
หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า 
หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ 

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ 
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถี และพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

18. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว 
ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

19. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ 
ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน 
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

20. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า - ออกประเทศใด 
ๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

21. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น        
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้ ) 
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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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