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วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเช็กแล็บก็อก-โรงแรมที่พัก     
               อาหาร –/เที่ยง (บนเครื่องบิน) /–                                                                                                                                 

10.30 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน นำท่านเช็คอินรับตั๋วเครื่องบิน 

หมายเหต ุทีน่ัง่บนเครือ่งบนิเป็นระบบ Random ไมส่ามารถลอ็คทีน่ัง่ได ้ทีน่ัง่อาจไมไ่ดน้ัง่ติดกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งที่นัง่บน  เครือ่งบนิได ้
เพราะเป็นตัว๋กรุป๊ ตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

13.45 น. เหินฟ้าสู่ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 

 บริการอาหารเที่ยง บนเครื่องบิน [มื้อที่ 1] 

17.40 น. เดินทางถงึ สนามบินเช็กแลบ็กอ็ก เขตปกครองพิเศษฮอ่งกง นำท่าน ตรวจคดักรองแบบ PCR ก่อนเข้าพิธกีารตรวจคนเขา้
เมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  รับกระเป๋าสัมภาระ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (เวลา
ท้องถิ่นที่ฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  

 
คำ่  อสิระรบัประทานอาหารคำ่ ไมร่วมอยูใ่นรายการนำเทีย่ว 

พักที่ RAMADA GRAND  HOTEL   หรือระดับเทียบเท่า  พักห้องละ 2-3 ท่าน 
หมายเหตุ โรงแรมที่พัก จะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนเดินทางโดยประมาณ 5-7 วันทำการ 
 



 
 
 
 

วันที่สามของการเดินทาง ชมวิววิคตอเรียพีค-อ่าวรีพัลส์เบย์-วัดหวังต้าเซียน-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ-วัดหยวนหยวน-   
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-AVENUE OF STAR                  อาหาร เช้า/เที่ยง/ค่ำ 

เชา้  บรกิารอาหารเช้า แบบติม่ซำ ณ ภตัตาคาร [มือ้ที ่2] 

นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรยีพคี ทุกท่านจะไดส้มัผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชน สามารถชมทัศนยีภาพอันงดงามของ เกาะ
ฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดชมวิวที่ดีที่สุดและห้ามพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศ
ทั้ง 360 

องศา มีความสูงถึง 428 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้งวนัซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีววิที่  
สวยงามแตกตา่งกนัไป วิวที่มองเหน็ก็จะเปน็วิวของตกึและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ  

ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่า
ประทับใจ 

  



 
 
 
 

จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลที่
บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเชื่อว่า ณ บริเวณหาดรพีัลส์เบย์ 
เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง นำท่านเริ่มขอพร เจ้า
แม่กวนอิม จากนั้นนำท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่ง
โชคลาภ ความมัน่คง ทรัพยส์ินเงนิทอง หรือถา้ทา่นไหนมลีกูยาก 
ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจาก พระสังกัจจายน์ ได้  

 

จากนั้นนำทา่น ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชึอ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมี
อายุเพิ่มขึ้น 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรอืขอพรเรื่องความ
รักจาก เทพเจ้าแหง่ความรกั ก็ได้ จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง 
ให้เดินทางปลอดภัยจาก เจ้าแม่ทับทิม จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจาก ศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวา่เป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของ
ฮ่องกง 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

นำท่านเข้าสู ่ วัดหวังต้าเซียน วัดที่เก่าแก่
ได้รับความนิยมสงูสุดของคนฮอ่งกง และคน
จีนแผ่นดินใหญ่ ให้ท่านขอพรเรื่องสุขภาพ
กับ องค์หวังตา้เซยีน / ขอเนื้อคู่ ผูกด้ายแดง 
ไหว้พระสละโสด ที่ เทพจันทรา 

 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 3]  

บ่าย นำท่านเข้าสู ่วัดเจ้าแมก่วนอมิฮอ่งฮำ มีชื่อเสยีงในเรือ่งการขอโชคลาภเงนิทอง เป็นหนึ่งในวัดที่เกา่แก่ทีส่ดุของฮอ่งกง สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.1873 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดจนีดั้งเดิม และถือเป็นวัดที่มีชือ่เสียงมากแหง่หนึ่งของฮ่องกง นำท่านทำ
พิธียืมเงิน เจ้าแม่กวนอิม ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา 

 

 



 
 
 
 

นำท่านสู่ วัดหยวนหยวน  ศูนย์รวมทางศาสนาขนาดใหญ่ เป็นวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ อยู่บริเวณเนินเขาใกล้ เป็นวัด
เดียวในฮ่องกงที่บูชาศาสนาพุทธ เต๋าและขงจื้อจุดเด่นอยู่ที่วิหารหรือหอฟ้าสร้างด้วยหินธรรมชาติด้านหลังเพื่อรับพลัง
มังกรจากภูเขา ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียว ที่วัดนี้ คนฮ่องกงนิยมมากราบไหว้ฝากดวงชะตา หรือที่เรียกกันว่า 
ไหว้แก้ชง กับเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย ทางวัดจะมีคำอวยพร เสริมดวงชะตา อยู่ในซองสามารถพกใส่กระเป๋า หรือไวท้ี่โต๊ะทำงาน
ได้ โดยทางร้านจะมีตารางเทียบปีเกิด เพื่อเป็นการแก้ชง ปรับดวงชง หรือเสริมดวงชะตา  

  

 

นำท่านช้อปปิ ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY 
FREE ให้ท่านไดเ้ลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ 
จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ ่มกับ  การช้อปปิ้ง 
ย่านจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื ่องหนัง, 
เครื ่องกีฬา, เครื ่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป 
ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกง
อยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี 
SHOPPING COMPLEX ข น า ด ใ ห ญ ่ ชื่ อ 
OCEAN TERMINAL ซึ่ ง ปร ะ ก อ บ ไปด ้ วย
ห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ 
ไม่ว่าจะเปน็ COACH,LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย  
 



 
 
 
 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 4]  

นำท ่ าน เ ข ้ า ชม  AVENUE OF STAR 
ถนนสายดาราแห่งเกาะฮ่องกง ที่ได้รวม
รวบเอารอยฝามือของดาราที่มีชื่อเสียง
มาประทับเอาไว้ให้เราได้ชมกันบนถนน
เส้นนี้ ซึ่งจะเหน็ทัง้รปูปัน้ของนักแสดงชือ่
ดัง เช่น บลู๊ซลี และรอยเท้าพิมพ์มือของ
ดาราดังๆทั้งหลาย ทำให้บริเวณนี้มีชื่อ
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ถนนฮอลลีวู๊ดแห่ง
เอเช ีย” ซ ึ ่งทางเดินจะเรียบริมน้ำไป
เรื่อยๆ ฝั่งตรงข้ามก็จะมองเห็นวิวของ
ตึกสูงต่างๆ  
 

พักที่ RAMADA GRAND  HOTEL   หรือระดับเทียบเท่า  พักห้องละ 2-3 ท่าน 
หมายเหตุ โรงแรมที่พัก จะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนเดินทางโดยประมาณ 5-7 วันทำการ 
 

วันที่สามของการเดินทาง ร้านกังหันจิวเวลรี่-ร้านหยก-วัดแชกงหมิว-เกาะลันเตา-ขึ ้นกระเช้านองปิง 360-หมู่บ ้าน
วัฒนธรรมนองปิง-พระใหญ่เทียนถาน-CITYGATE OUTLET-สนามบินเช็กแล็บก็อก-สนามบนิ
สุวรรณภูมิ                                              อาหาร เช้า/เทีย่ง/คำ่ (บนเครือ่งบนิ) 

เชา้  บรกิารอาหารเช้า แบบติม่ซำ ณ ภตัตาคาร [มือ้ที ่5] 



 
 
 
 

นำท่านเยีย่มชม โรงงานจวิเวลรี ่ที่ขึ้นชือ่ของฮอ่งกงพบกบังาน
ดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮ
วงจ ุ ้ย โดยการย ่อใบพัดของกังห ันว ัดแชกง มาท ำเป็น
เคร ื ่องประด ับ ไม ่ว ่าจะเป ็น จ ี ้  แหวน ก ำไล เพ ื ่อให ้เป็น
เครื่องประดบัติดตวั และเสรมิดวงชะตา นำท่านชม ร้านหยก มี
สินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชค
อย่างปีเ่สี๊ยะ อิสระใหท้่านได้เลอืกซือ้เป็นของฝาก หรือเปน็ของ
ที่ระลึกหรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง  

 

นำท่านเดินทางสู ่วดัแชกงหมวิ ท่านแชกงองคเ์กาแก่ ให้ท่านได้
จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ตั้งจิตอธิษฐานด้านหน้า
องค์เจา้พอ่แชกง จากนั้นใหท้า่นหมนุกงัหนัทองแดงจะมกีงัหนั 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถงึ เดินทางปลอดภยั , สุขภาพแขง็แรง
, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และนำพาสิ่งดีๆ 
เข้ามา 
ตำนานวัดแชกง หรือเรียกอกีชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดทีม่ีประวัตศิาสตร์อนัยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปี
ก่อน ตามตำนานเลา่กนัว่าไดม้ีโจรสลดัตอ้งการที่จะมาปลน้ชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรูเ้ขา้กไ็ด้บอกใหช้าวบ้านพบักงัหนัลม
แล้วนำไปตดิไวท้ี่หนา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลดัไดจ้ากไปและไมไ่ดท้ำการปลน้ ชาวบ้านจงึมคีวามเชื่อวา่กงัหนัลมนั้นช่วยขจดัสิง่
ชั่วร้ายที่กำลังจะเข้ามา และนำพาสิ่งดีๆ มาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งนี้ขึ ้น เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่
สักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ดเีกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 6]  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา นำท่านขึ้น กระเช้านองปิง 360 องศา แบบธรรมดา  

 

นำท่านนมัสการ พระใหญเ่ทยีนถาน ณ  วดัโป่วหลนิ หรือ นิยมเรียกวา่พระ
ใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระ
พักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 
เมตรบนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่า
ก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียก
อย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความ
สูงเท่ากับตึก 3 ชั ้นออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานใน
ปักกิ่ง  



 
 
 
 

นำท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน
การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพรจากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบันได
ทอดยาวจำนวน 268 ขั้น หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้ และยังมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความ
เชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ 
 

จากนั้นให้ท่านอิสระ ณ บริเวณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้าน
จำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ ได้อย่างลงตัว 

แวะพักเหนือ่ย หาของอรอ่ยกิน แนะนำเตา้ฮวยหยนิหยาง เต้าฮวยทีผ่สมผสานกนั
ได้อย่างลงตัวระหว่างงาดำ (สีดำ) กับ เต้าหู้ (สีขาว) ให้ความสดชื่นไม่น้อย เรื่อง
ความอร่อยพูดได้คำเดียวว่า “ต้องลอง”  

หมายเหตุ : กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบำรุง หรือปิดเนื่องจากสภาพอากาศ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อนำท่านขึ้นสู่
ยอดเขาแทน 

 

 



 
 
 
 

จากนั ้นให ้ท ่านอิสระช้อปปิ ้งท ี ่ห ้างดัง 
CITYGATE OUTLET ใ ห ้ ท ่ านช้ อ ปปิ้ ง
สินค้าตามอัธยาศัยกับ OUTLET สินค้า
แบรนด ์ เนมระด ับ โลกมากมาย เช่น 
COACH, ESPRIT, POLO, RALPH 
LAUREN หร ือว ่าจะเป ็น BURBERRY 
รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ 
และชั ้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาด
ใหญ่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น 
ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่าย
กันได้อย่างจุใจ  

 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
21.00 น. เหนิฟา้สู ่สนามบนิสุวรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบนิ EK385 
 บรกิารอาหารคำ่ บนเครือ่งบนิ แบบเซ็ทอาหารรอ้น [มือ้ที ่7] 
23.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพฯ พรอ้มความประทบัใจมริูล้ืม 
 

******************************************************** 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการทอ่งเทีย่ว อาจมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเดก็ 2-6 ป ี

ไมเ่สรมิเตยีง 
พักเดีย่ว 

เดนิทางคนเดยีวตจา่ยเพิม่ 
09-11 มนีาคม 2566 19,888 

 

4,900 
13-15 มนีาคม 2566 19,888 4,900 
19-21 มนีาคม 2566 19,888 4,900 
20-22 มนีาคม 2566 19,888 4,900 
23-25 มนีาคม 2566 19,888 4,900 
26-28 มนีาคม 2566 19,888 4,900 
29-31 มนีาคม 2566 19,888 4,900 

 

► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รบัวัคซนีป้องกนัโควิด19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสารข้อมลูรบัรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด  19 

ครบ 2 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (จากแอปหมอพร้อม) (โดยผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้เตรียมเอกสาร)  
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทัวรข์้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ  Upgradeที่
นั่งเป็นBusiness Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP(3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)กรณี

ห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักใน เมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัมและค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
7. ค่าประกนัอุบตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิัททำไวท้ัง้นี้ยอ่ม

อยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไปค่าภาษี 



 
 
 
 

8. สนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. รวมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน สำหรบัหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน้ำใจจากทา่น 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
5. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว  
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
7. ค่าหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 

• เลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน  
• หรือขอสงวนสทิธิในการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะ

ทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
 
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 
 
การจองทัวร์และชำระค่าบริการ 

1. กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 10,000 บาท 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์

ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น 
**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้า
หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ  
 



 
 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)  
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)  
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ  

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างทา่นลูกค้าและบริษัทฯ และ
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. 6เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ทั้งหมด 
7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ำรองโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย

อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ

ของผู้จดักำกบัเทา่นัน้ ผู้จัดจะไมร่บัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการทอ่งเที่ยว อันเนือ่งมาจากการกระทำทีส่อ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหน ีเข้าออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื 
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 

 



 
 
 
 

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

