
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 27259 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง เมษำยน 2566 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินเช็กแล็บก็อก – เกำะลนัเตำ – ข้ึนกระเชำ้นองปิง 360 – 

หมู่บำ้นวฒันธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถำน – CITYGATE OUTLET – โรงแรมที่พกั

             อำหำร เชำ้ (บนเครื่องบนิ) /–/ค ำ่                                                                                                                               

05.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสำรขำออกชั้น 4 ประตู 5 เคำน์เตอรส์ำยกำรบินคำเธ่ยแ์ปซิฟิค (CX) 

เจำ้หนำ้ที่บรษิทัฯคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำน น ำท่ำนเช็คอนิรบัต ัว๋เครื่องบนิ 

หมำยเหต ุที่นัง่บนเครื่องบนิเป็นระบบ Random ไม่สำมำรถล็อคที่นัง่ได ้ที่นัง่อำจไม่ไดน้ัง่ตดิกนั และไม่สำมำรถเลอืกช่วงที่นัง่บน  

เครื่องบนิได ้เพรำะเป็นตัว๋กรุป๊ ตำมเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

08.10 น. เหนิฟ้ำสู ่เขตปกครองพเิศษฮอ่งกง โดยสำยกำรบนิคำเธ่ยแ์ปซิฟิค เที่ยวบนิที่ CX700 

 บรกิำรอำหำรเชำ้ บนเครื่องบนิ [ม้ือที่ 1] 

12.10 น. เดินทำงถงึ สนำมบินเช็กแล็บกอ็ก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง น ำท่ำน เขำ้พธิีกำรตรวจคนเขำ้เมือง หลงัผ่ำนพธิีกำร

ตรวจคนเขำ้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ รบักระเป๋ำสมัภำระ เดินทำงโดยรถโคช้ปรบัอำกำศ (เวลำทอ้งถิน่ที่ฮอ่งกงเร็วกว่ำ

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

 



 
 
 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร [ม้ือที่ 2] 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะลนัเตำ น ำท่ำนข้ึน กระเชำ้นองปิง 360 องศำ แบบธรรมดำ น ำท่ำนนมสักำร พระใหญ่

เทยีนถำน ณ  วดัโป่วหลนิ หรอื นิยมเรยีกว่ำพระใหญ่ลนัเตำ องคพ์ระสรำ้งทองสมัฤทธ์ิ 160 ช้ิน องคพ์ระพทุธรูปหนั

พระพกัตรไ์ปทำงเหนือสู่จนีแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐำนอยู่โดยมีควำมสูง 26.4 เมตรบนฐำนดอกบวั หำกนับรวมฐำน

แลว้มีควำมสูงทัง้สิ้น 34 เมตร ค่ำก่อสรำ้งพระพทุธรูป 60 ลำ้นเหรียญฮ่องกง โดยพระพทุธรูปมีช่ือเรียกอย่ำงไม่เป็น

ทำงกำรว่ำ พระใหญ่เทยีนถำน ประดิษฐำนบนแท่นบูชำมีควำมสูงเท่ำกบัตกึ 3 ชัน้ออกแบบตำมฐำนโครงสรำ้งของหอ

ฟ้ำเทยีนถำนในปกักิง่  

 

 

 

 

 

 

 

จำกนั้นใหท่้ำนอสิระ ณ บรเิวณ หมู่บำ้นวฒันธรรมนองปิง ใหท่้ำนไดอ้สิระเที่ยวชม รำ้นคำ้ รำ้นอำหำร บรเิวณหมู่บำ้น

จ ำลองแห่งน้ีท่ำนจะไดพ้บควำมสนุกที่สำมำรถผสมผสำนระหว่ำงควำมเจริญและวฒันธรรมดัง้เดิมไวไ้ดอ้ย่ำงลงตวั 

แวะพกัเหน่ือย หำของอร่อยกนิ แนะน ำเตำ้ฮวยหยินหยำง เตำ้ฮวยที่ผสมผสำนกนัไดอ้ย่ำงลงตวัระหว่ำงงำด ำ (สดี ำ) 

กบั เตำ้หู ้(สขีำว) ใหค้วำมสดช่ืนไม่นอ้ย เรื่องควำมอร่อยพดูไดค้ ำเดียวว่ำ “ตอ้งลอง”  

หมำยเหตุ : กรณีกระเชำ้นองปิงปิดซ่อมบ ำรุง หรือปิดเน่ืองจำกสภำพอำกำศ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร

เปลี่ยนเป็นรถโคช้ของอทุยำน เพือ่น ำท่ำนข้ึนสูย่อดเขำแทน 

จำกนั้นใหท่้ำนอสิระชอ้ปป้ิงที่หำ้งดงั CITYGATE OUTLET ใหท่้ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ตำมอธัยำศยักบั OUTLET สินคำ้

แบรนดเ์นมระดบัโลกมำกมำย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่ำจะเป็น BURBERRY 



 
 

รวมทัง้รองเทำ้กฬีำมำกมำยหลำยยี่หอ้ และชัน้ใตดิ้นจะมีซุปเปอรม์ำเกต็ขนำดใหญ่ใหท่้ำนไดเ้ลือกซื้ อสนิคำ้ ไม่ว่ำจะ

เป็น ของกนิ ของใช ้หรอืว่ำผลไมส้ดๆ จบัจำ่ยกนัไดอ้ย่ำงจุใจ  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร [ม้ือที่ 3]  

พกัที่ RAMADA GRAND HOTEL , DORSETT KWUN TONG HOTEL , BP HOTEL , PRUDENTIAL HOTEL   หรอื

ระดบัเทยีบเท่ำ  พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 

หมำยเหต ุโรงแรมที่พกั จะแจง้ใหท่้ำนทรำบ กอ่นเดินทำงโดยประมำณ 5-7 วนัท ำกำร 

 

วนัที่สองของกำรเดินทำง ชมวิววิคตอเรียพีค – อำ่วรีพลัสเ์บย ์– วดัเจำ้แม่กวนอมิฮ่องฮ ำ – โรงงำนกงัหนัจวิเวลรี่ – 

รำ้นหยก – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตำ้เซยีน – Symphony of Lights – โรงแรมที่พกั 

         อำหำร เชำ้/เที่ยง/ค ำ่ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ แบบติ่มซ ำ ณ ภตัตำคำร [ม้ือที่ 4] 

น ำ ท่ ำ น ข้ึ น สู่  ย อ ด เ ข ำ

วิคตอเรียพคี ทุกท่ำนจะได้

สมัผสับรรยำกำศบรสิุทธ์ิสด

ชน สำมำรถชมทศันียภำพ

อนังดงำมของ เกำะฮ่องกง

และเกำลูนไดท้ ัง้เกำะอย่ำง

ชดัเจน มีควำมสูงถงึ 428 เมตรจำกระดบัน ้ ำทะเล ที่จุดน้ีสำมำรถมำชมววิเมืองฮอ่งกงไดท้ ัง้วนัซึ่งในแต่ละช่วงเวลำกจ็ะ

มีววิที่  สวยงำมแตกต่ำงกนัไป ววิที่มองเห็นกจ็ะเป็นวิวของตกึและอำคำรสูงระฟ้ำของฮอ่งกง ที่กอ่สรำ้งตรงตำมหลกัฮ

วงจุย้ อำทิ ตึกเซ็นทรลัพลำซ่ำ, ตึกไชน่ำแบงคแ์ละตึกอื่นๆ อนัเป็นที่ต ัง้ของธุรกจิ ชัน้น ำของฮอ่งกงพรอ้มทัง้ถ่ำยภำพ

อนัสวยงำมน่ำประทบัใจ  

  



 
 

จำกนั้นน ำท่ำนนมสักำรขอพรสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิเพือ่เป็นสริมิงคลที่

บรเิวณชำยหำด รพีลัสเ์บย ์โดยเช่ือว่ำ ณ บรเิวณหำดรพีลัส ์

เบย ์เป็นจุดที่มีฮวงจุย้ที่ดีที่สุดของเกำะฮ่องกง น ำท่ำนเริ่ม

ขอพร เจำ้แม่กวนอิม จำกนั้นน ำท่ำนขอพร เทพเจำ้ไฉ่ซิง

เอี๊ย เทพเจำ้แห่งโชคลำภ ควำมมัน่คง ทรพัยส์ินเงินทอง 

หรือถำ้ท่ำนไหนมีลูกยำก ก็สำมำรถขอพรเรื่องลูกจำก 

พระสงักจัจำยน์ ได ้ 

จำกนั้นน ำท่ำน ขำ้มสะพำนต่ออำยุ ซึ่งเช่ึอกนัว่ำขำ้มหน่ึง

คร ัง้จะมีอำยุเพิ่มข้ึน 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอ

พรเรื่องควำมรกัจำก เทพเจำ้แห่งควำมรกั กไ็ด ้จำกนั้นขอ

พรเรื่องกำรเดินทำง ใหเ้ดินทำงปลอดภยัจำก เจำ้แม่ทบัทิม จำกนั้นใหท่้ำนไดร้บัพลงัจำก ศำลำแปดทิศ ซึ่งถอืว่ำเป็น

จุดรวมรบัพลงัที่ดีที่สุดของฮอ่งกง 

เที่ยง  บรกิำรอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร [ม้ือที่ 5]  

บ่ำย น ำท่ำนเขำ้สู่ วดัเจำ้แม่

กวนอิมฮ่องฮ ำ ปำง

ใหกู้ เ้งิน มีช่ือเสียง

ในเรื่องกำรขอโชคลำภ

เงินทอง เป็นหน่ึงใน

ว ัดที่ เก่ำแก่ที่สุดของ

ฮ่องกง สรำ้งข้ึนในปี 

ค.ศ.1873 มีล ักษณะ

สถำปตัยกรรมแบบวดัจีนดัง้เดิม และถือเป็นวดัที่มีช่ือเสียงมำกแห่งหน่ึงของฮ่องกง น ำท่ำนท ำพิธียืมเงิน เจำ้แม่

กวนอมิ ร ำ่รวยเงนิทองไหลมำเทมำ 

 



 
 

น ำท่ำนเยี่ยมชม โรงงำนจวิเวลรี่ ที่ข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังำนดี

ไชน์ที่ไดร้บัรำงวลัอนัดบัเยี่ยม และใชในกำรเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ 

โดยกำรย่อใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มำท ำเป็นเครื่องประดบั ไม่

ว่ำจะเป็น จี้  แหวน ก ำไล เพื่อใหเ้ป็นเครื่องประดบัติดตวั และ

เสรมิดวงชะตำ น ำท่ำนชม รำ้นหยก มีสนิคำ้มำกมำยเกีย่วกบัหยก 

อำท ิก ำไลหยก หรอืสตัวน์ ำโชคอย่ำงป่ีเสี๊ยะ อสิระใหท่้ำนไดเ้ลือก

ซื้อเป็นของฝำก หรอืเป็นของที่ระลกึหรอืน ำโชคแด่ตวัท่ำนเอง  

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัแชกงหมิว ใหท่้ำนไดจุ้ดธูปขอพร สกักำระ

เทพเจำ้แชกง ตัง้จติอธิษฐำนดำ้นหนำ้องคเ์จำ้พ่อแชกง จำกนั้นใหท่้ำนหมนุกงัหนัทองแดงจะมีกงัหนั 4 ใบพดั แต่ละ

ใบหมำยถงึ เดินทำงปลอดภยั, สุขภำพแข็งแรง, โชคลำภ และเงนิทอง เช่ือกนัว่ำหำกหมนุครบ 3 รอบและตีกลอง 3 

คร ัง้ จะช่วยปดัเป่ำสิง่ชัว่รำ้ยออกไป และน ำพำสิง่ดีๆ เขำ้มำ 

ต ำนำนวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่ำ “วดักงัหนัลม” เป็นอีกหน่ึงวดัที่มีประวตัิศำสตรอ์นัยำวนำน สรำ้งมำตัง้แต่ 

300 ปีก่อน ตำมต ำนำนเล่ำกนัว่ำไดมี้โจรสลดัตอ้งกำรที่จะมำปลน้ชำวบำ้น เม่ือนำยพลแชกงรูเ้ขำ้กไ็ดบ้อกใหช้ำวบำ้น

พบักงัหนัลมแลว้น ำไปติดไวท้ี่หน้ำบำ้น ปรำกฎว่ำโจรสลดัไดจ้ำกไปและไม่ไดท้ ำกำรปลน้ ชำวบำ้นจึงมีควำมเช่ือว่ำ

กงัหนัลมนั้นช่วยขจดัสิ่งชัว่รำ้ยที่ก ำลงัจะเขำ้มำ และน ำพำสิ่งดีๆ มำสู่ตน จงึไดส้รำ้งวดัแชกงแห่งน้ีข้ึน เพื่อระลึกถึง

นำยพลแชกง และเป็นที่สกักำระบูชำเพือ่ไม่ใหมี้สิง่ไม่ดีเกดิข้ึน 

 

 

 

 

 

 

  

น ำท่ำนเขำ้สู ่วดัหวงัตำ้เซียน เป็นวดัเกำ่แกอ่ำยุกว่ำรอ้ยปี ที่ไดร้บัควำมนิยมสูงสุดของคนฮอ่งกง และคนจนี 

 

 

 

 

แผ่น ดินใหญ่  เ ป็นว ัดที่ ส ร ้ำ ง ข้ึน เพื่ อ

สกักำระบูชำท่ำนเทพหวงัตำ้เซียน วดัแห่ง

น้ีจะขอพรเกี่ยวกบัเรื่องของสุขภำพ และ

สติปญัญำ กบั องคห์วงัตำ้เซียน / ขอเน้ือ

คู่ ผูกดำ้ยแดง ไหวพ้ระสละโสด ที่ เทพ

จนัทรำ  

 



 
 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร [ม้ือที่ 6]  

20.00 น. น ำท่ำนชม A Symphony of Lights แสดงมลัตมีิเดีย แสงไฟเลเซอร ์ที่เป็นเอกลกัษณ์อย่ำงหน่ึง ของฮอ่งกง โดยได้

ท ำกำรจดัแสดง เพื่อควำมเพลิดเพลิน ของนักท่องเที่ยวหลำยลำ้นคน มำตัง้แต่ปี ค.ศ. 2004 Symphony of Lights 

เป็นกำรแสดงแสงสเีสยีง ของอำคำรที่ทนัสมยักว่ำ 40 แห่ง ซึ่งต ัง้อยู่ภำยใตท้ศันียภำพที่เป็นภเูขำ และมีทิวทศัน์ของ 

อำ่ววคิตอเรยีฮำรเ์บอรอ์นังดงำม 
 

 พกัที่ RAMADA GRAND HOTEL , DORSETT KWUN TONG HOTEL , BP HOTEL , PRUDENTIAL HOTEL   หรอื

ระดบัเทยีบเท่ำ  พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 

หมำยเหต ุโรงแรมที่พกั จะแจง้ใหท่้ำนทรำบ กอ่นเดินทำงโดยประมำณ 5-7 วนัท ำกำร 

 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง อสิระชอ้ปป้ิงจมิซำจุย่ – สนำมบนิเช็กแลบ็กอ็ก – สนำมบนิสุวรรณภมูิ   

              อำหำร เชำ้/–/ค ำ่ (บนเครื่องบนิ) 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ แบบติ่มซ ำ ณ ภตัตำคำร [ม้ือที่ 7] 

น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษี ณ DUTY FREE ใหท่้ำนไดเ้ลือกซื้ อสนิคำ้แบรนเนมต่ำงๆ จำกนั้นอสิระใหท่้ำนเต็ม

อิ่มกบั กำรชอ้ปป้ิง ย่ำนจมิซำจุ่ย มีรำ้นขำยของทัง้เครื่องหนัง, เครื่องกฬีำ, เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ, กลอ้งถ่ำยรูป ฯลฯ และ

สินคำ้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตำมซอกตึกอนัซบัซอ้นมำกมำยมี SHOPPING COMPLEX ขนำด

ใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดว้ยหำ้งสรรพสินคำ้เรียงรำยกนัอยู่ และมีทำงเช่ือมติดต่อกนัสำมำรถ

เดินทะลุถึงกนัได ้ให ้แบรนด์ดังมำกมำยให ้ท่ำนได้เลือกซื้ อ ไม่ว่ำจะเป็น COACH,LONGCHAMP, LOUIS 

VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมำกมำย  

เที่ยง  อสิระรบัประทำนอำหำรเที่ยง ไม่รวมอยู่ในรายการน าเที่ยว 

14.00 น.  สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดินทำงสูส่นำมบนิเช็กแลบ็กอ็ก 

18.35 น. เดินทำงสู ่สนำมบนิสุวรรณภมิู โดยสำยกำรบนิคำเธ่ยแ์ปซิฟิค เที่ยวบนิ CX703 

 บรกิำรอำหำรค ำ่ บนเครื่องบนิ แบบเซ็ทอำหำรรอ้น [ม้ือที่ 8] 

20.35 น. เดินทำงถงึ สนำมบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ พรอ้มควำมประทบัใจมิรูล้มื 

 

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

หมำยเหต ุ: โปรแกรมกำรท่องเที่ยว อำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

 



 
 

วนัเดินทำง รำคำผูใ้หญ่ 
รำคำเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยว 

เดินทำงคนเดียวตจำ่ยเพิม่ 

20-22 เมษำยน 2566 23,888 

ไม่มีรำคำเด็ก 

4,900 

25-27 เมษำยน 2566 22,888 4,900 

27-29 เมษำยน 2566 22,888 4,900 
 

รำคำเด็กทำรก 6,900 บำท ทำรกตอ้งมีอำยไุม่เกนิ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดินทำงไปและกลบั 

ไม่มีรำคำเด็ก และไม่สำมำรถยกเลกิกำรเดินทำงได ้ 

เน่ืองจำกเป็นรำคำโปรโมชัน่  

(แต่สำมำรถเปลี่ยนผูเ้ดินทำงไดต้ำมเงื่อนไของสำยกำรบิน) 

 

รวมค่ำทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น  

ท่ำนละ 1,500 บำท/ทรปิ/ท่ำน เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

สว่นค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรท์ี่ดูแลจำกเมืองไทย แลว้แต่ควำมพงึพอใจของท่ำน 

► เอกสำรที่ตอ้งท ำกำรเตรยีมกอ่นเดินทำงและเดินทำงกลบัประเทศไทย 

1. พำสปอรต์ตวัจรงิ (อำยุกำรใชง้ำนตอ้งเหลอืมำกกว่ำ 6 เดือน) 

2. ผูท้ี่เดินทำงเขำ้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซีนป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสำรขอ้มลูรบัรองกำรไดร้บัวคัซีนป้องกนัโค

วิด 19 ครบ 2 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข (จำกแอปหมอพรอ้ม) (โดยผูเ้ดินทำงจะตอ้งเป็นผูเ้ตรียม

เอกสำร) 
 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวม 

1. ค่ำต ัว๋โดยสำรเครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ (ต ัว๋กรุป๊ไม่สำมำรถ 

Upgradeที่นัง่เป็นBusiness Classได ้และตอ้งเดินทำงไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุป๊เท่ำนั้นไม่สำมำรถเลื่อนวนัได)้ 

2. ค่ำที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบไุวใ้นรำยกำรหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

3. กรณีพกั 3 ท่ำนถำ้วนัที่เขำ้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3 ท่ำน) อำจจ ำเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มีค่ำใชจ้่ำยพกัเด่ียวเพิ่ม) 

กรณีหอ้งพกัในเมืองที่ระบไุวใ้นโปรแกรมมีเทศกำลวนัหยุด มีงำนแฟรต่์ำงๆ บรษิทัขอจดัที่พกัในเมืองใกลเ้คยีงแทน 

4. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทกุชนิด ตำมที่ระบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

5. เจำ้หนำ้ที่บรษิทั ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 



 
 

6. ค่ำน ้ ำหนักกระเป๋ำ สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 กโิลกรมั ถอืข้ึนเครื่องได ้7 กโิลกรมัและค่ำประกนัวินำศภยัเครื่องบินตำม

เงือ่นไขของแต่ละสำยกำรบนิที่มีกำรเรยีกเกบ็ และกรณีสมัภำระเกนิท่ำนตอ้งเสยีค่ำปรบัตำมที่สำยกำรบนิเรยีกเกบ็ 

7. ค่ำประกนัอบุตัเิหตตุำมกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บำท ค่ำรกัษำพยำบำล ตำมเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัที่บรษิทัท ำไวท้ ัง้น้ี

ย่อมอยู่ในขอ้จ ำกดัที่มีกำรตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชีวติ ทกุกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็และเอกสำรรบัรองทำงกำรแพทย ์จำกหน่วยงำน

ที่เกีย่วขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภำพ ท่ำนสำมำรถส ัง่ซื้อประกนัสุขภำพเพิม่ไดจ้ำกบรษิทัประกนัทัว่ไปค่ำภำษี 

8. สนำมบนิ และค่ำภำษีน ้ ำมนัตำมรำยกำรทวัร ์

9. ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมระบไุวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

10. รวมค่ำทิปไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ ท่ำนละ 1,500 บำท/ท่ำน ส ำหรบัหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมประทบัใจและน ้ ำใจจำกท่ำน 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไม่รวม 

1. ค่ำ Vat 7% และ ค่ำภำษีหกั ณ ที่จำ่ย 3% 

2. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ 

3. ค่ำใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบ ุอำทเิช่น ค่ำอำหำร เครื่องด่ืม ค่ำซกัรดี ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 

4. ค่ำภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถำ้มีกำรเรยีกเกบ็) 

5. ค่ำภำษีน ้ ำมนัที่สำยกำรบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ และไดท้ ำกำรขำยโปรแกรมไปแลว้ 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำที่โรงแรม 

7. ค่ำหวัหนำ้ทวัรจ์ำกประเทศไทย แลว้แต่ควำมประทบัใจและน ้ ำใจจำกท่ำน 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

กำรเดินทำงคร ัง้น้ีจะตอ้งมีจ ำนวน 20 ท่ำนข้ึนไป กรณีไม่ถงึจ ำนวนดงักล่ำว 

 เลื่อน หรอืยกเลกิกำรออกเดินทำง โดยทำงบรษิทัจะท ำกำรแจง้ใหท่้ำนทรำบล่วงหนำ้กอ่นกำรเดินทำง 15 วนั 

 หรือขอสงวนสิทธิในกำรปรบัรำคำค่ำบริกำรเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเ้ดินทำงไม่ถึง15ท่ำนและท่ำนยงัประสงคเ์ดินทำงต่อ) โดยทำง

บรษิทัจะท ำกำรแจง้ใหท่้ำนทรำบกอ่นล่วงหนำ้ 

 

ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร ัง้ มิฉะนั้นทำงบริษทัจะไม่รบัผิดชอบ

ใดๆ ทัง้สิ้น 
 

กำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำบรกิำร 

1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท 

2. ค่ำทวัรส์่วนที่เหลือช ำระ 30 วนัก่อนออกเดินทำง กรณีบริษทัฯตอ้งออกตัว๋หรือวีซ่ำออกใกลว้นัเดินทำงท่ำนจ ำเป็นตอ้งช ำระค่ำ

ทวัรส์ว่นที่เหลอืตำมที่บรษิทัก ำหนดแจง้เท่ำนั้น 

**ส ำคญั**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดินทำง (จะตอ้งมีอำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดือนกอ่นหมดอำยุนับจำกวนัเดินทำงไป-กลบัและจ ำนวนหน้ำ

หนังสอืเดินทำงตอ้งเหลอืว่ำงส ำหรบัตดิวซ่ีำไม่ต ำ่กว่ำ 3 หนำ้) **กรุณำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมิฉะนั้นทำงบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี

พำสปอรต์หมดอำยุ ** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ 
 



 
 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดินทำงตัง้แต่ 30 วนัข้ึนไป คนืเงนิค่ำทวัรโ์ดยหกัค่ำใชจ้ำ่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดินทำง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จำกยอดที่ลูกคำ้ช ำระมำ และเกบ็ค่ำใชจ้ำ่ยที่เกดิข้ึนจรงิ(ถำ้มี) 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 วนั ขอสงวนสทิธ์ิยดึเงนิเตม็จ ำนวน 

*กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ควำมผิดของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่ำทวัรโ์ดยหกัค่ำใชจ้ำ่ยที่เกดิข้ึนจรงิ(ถำ้มี) 

*ค่ำใชจ้ำ่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่น ค่ำมดัจ ำต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่ำวซ่ีำ และค่ำใชจ้ำ่ยจ ำเป็นอืน่ๆ 
 

หมำยเหต ุ: กรุณำอำ่นศึกษำรำยละเอยีดทัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหว่ำงท่ำนลูกคำ้และบริษัทฯ 

และเม่ือท่ำนตกลงชำระเงินมดัจำหรือค่ำทวัรท์ ัง้หมดกบัทำงบริษัทฯ แลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ

ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลื่อนกำรเดินทำงหรอืปรบัรำคำค่ำบรกิำรข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่ำน 

2. ขอสงวนสทิธ์ิกำรเกบ็ค่ำนำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมีกำรปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทำง 

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุ่ำงๆ 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, 

กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของบรษิทัฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม 

และอบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เม่ือท่ำนตกลงชำระเงนิมดัจำหรือค่ำทวัรท์ ัง้หมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่ำงๆ

ทัง้หมด 

7. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบริษัทฯอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พกัในต่ำงประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอำจจะปรบัเปลี่ยนตำมที่ระบใุนโปรแกรม 

8. กำรจดักำรเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในกำรจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ที่เขำ้พกั โดยมีหอ้งพกัส ำหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอำจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ี่พกั ท ัง้น้ีข้ึนอยู่กบัควำมพรอ้มใหบ้ริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ

รบัประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดินทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณำแจง้บริษัทฯ อย่ำงน้อย 14วนัก่อนกำรเดินทำง 

มิฉะนั้นบรษิทัฯไม่สำมำรถจดักำรไดล้่วงหนำ้ได ้

10. มคัคุเทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสทิธิในกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้

อ ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนั้น ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทน

ต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทำงไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรม

แรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง 

เอกสำรเดินทำงไม่ถกูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 

 

 



 
 

 

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