
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 27331 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังที่สอบถาม( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHB02 EXCITING! HONGKONG  
เที่ยวฮอ่งกง...  อิม่ทัง้บญุ อิม่ทัง้ชอ้ป 3วนั 2คนื 

ไหวพ้ระขอพรวดัดงั เสรมิดวง ส่ิงศักดิสิ์ทธิข์องฮอ่งกง 
วัดหวังต้าเซียน • เจ้าแม่กวนอิมทินหัว หาดรีพัลส์เบย์ • วัดแชกงหมิว • วิคตอเรีย พีค  

ชอ้ปป้ิงจิมซ่าจุ่ย • นาธาน • ถนนแหง่ดวงดาวของฮอ่งกง • ชมแสงสียามค ่าคนื Symphony of Lights  
 

พิเศษ! OPTIONAL TOUR PACKAGE สุดคุม้ >> ทวัรก์ระเชา้ นองปงิ 360 ไหวพ้ระใหญเ่กาะลนัเตา 
 
 
 

เดินทางโดยสายการบนิ GREATER BAY AIRLINES (HB) 
น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 20 Kg. / CARRY ON 7 Kg. 



 
◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:    HB682   BKK-HKG    11.20-15.15 
RETURN        :    HB683   HKG-BKK    15.25-17.20 

 

 

 

 

 

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทา่อากาศยานนานาชาติฮ่องกง 
ประเทศฮ่องกง HB682 BKK-HKG 11.20-15.15 – ยา่นจมิ
ซ่าจุ่ย  - ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง - จุดชมการแสดง
โชว์ Symphony of Light 

   
Ease Hotel Access Tsuen Wan 

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

2 

วัดแชกงหมิว – วัดต้าเซียน – ช้อปป้ิง เคร่ืองรางกังหันลม
น าโชค – ร้านหยก - อิสระช้อปป้ิงได้ตามอัธยาศัย หรือ ท่าน
สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour!! ทัวร์กระเชา้ นองปิง 360 
ไหว้พระใหญ่เกาะลนัเตา                  

   
Ease Hotel Access Tsuen Wan

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
วิคตอเรีย พีค – วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว – อ่าวรีพัลส์เบย์ –  
ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
HB683 HKG-BKK 15.25-17.20 

    

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเดก็ 
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดนิทาง
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

15-17 เมษายน 2566 23,888  
 
 
 
 
 
 

ไมม่ีราคเด็ก 
(เด็ก INF อายุไม่เกนิ 2 ปี 
ราคา 4,000 บาท ) 

 
 

 

 

 

 

3,500 

24  

29 เมษายน–01 พฤษภาคม 2566 17,888 24  

13-15 พฤษภาคม 2566 14,888 24  

23-25 มิถนุายน 2566 14,888 24  

07-09 กรกฎาคม 2566 15,888 24  

22-24 กรกฎาคม 2566 15,888 24  

05-07 สิงหาคม 2566 15,888 24  

19-21 สิงหาคม 2566 15,888 24  

02-04 กนัยายน 2566 14,888 24  

16-18 กนัยายน 2566 14,888 24  

29 กันยายน – 01 ตุลาคม 2566 14,888 24  



 

08.30 น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน GREATER 
BAY AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง 

11.20 น.    น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดย สายการบิน GREATER BAY AIRLINES เที่ยวบินที่ HB682 
15.15 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลท้องถิ่น

เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) จากนั้นน า
ท่านเดินทางไปช้อปป้ิงที่ ย่านจิมซ่าจุ่ย (Tsim Sha Tsui) เป็นย่านช้อปป้ิงช่ือดังของเกาะฮ่องกง ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก เนื่องจากบริเวณนี้เป็นย่านที่เต็มไปด้วยโรงแรม ศูนย์การค้า ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆที่ขึ้นชื่ออีกด้วย ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือเลือกช้อปกันอย่างเพลิดเพลินตามอัธยาศัย พร้อมกับการตะเวน
ชิมร้านอาหารช้ันน า และสินค้าอีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านเดินเล่น  ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง 

(Avenue of Star) ตั้งอยู่ทางเดินเลียบ อ่าววิคตอเลีย ที่มี
แลนด์มาร์คให้เราได้ถ่ายรูปเช็คอินกันมากมาย จุดเด่นของ
ของที่นี่คือ จะมีรอยประทับมือของดาราเหล่า และคนดังใน
วงการที่ประทับอยู่บนราวจับตลอดทัง้ทางเดิน และนอกจากนี้
ยังมีรูปปั้ นคนดัง อย่างเช่น บรู๊ซ ลี ดาราชาวจีนคนแรกที่
ประสบความส าเร็จในฮอลลีวู้ดตั้งอยู่ ณ ที่นี่อีกด้วย จากนั้น
น าท่านถ่ายภาพเช็คอินสุดอลังการ จุดชมการแสดงโชว์ 
Symphony of Light ริมแม่น ้า จะมองเห็นตึกของฮ่องกงที่
เรียงกัน พร้อมเปิดไฟขึ้นพร้อมกันอย่างสวยงาม แต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆให้เข้ากับจังหวะเพลงที่เปิดตลอด
การแสดงโชว์ (การแสดงอาจงดโชว์ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ณ ขณะนั้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

 
 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที่1)  
ที่พัก : Ease Hotel Access Tsuen Wan หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย3-5วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

วันทีห่นึ่ง        ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง – ย่านจมิซ่าจุ่ย  - ถนนแห่งดวงดาวของ 
                      ฮ่องกง - จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light                                                                                    อาหาร เยน็ 
                                                                                                                                                                                                                                                   
                        



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที2่)  เมนู ต่ิมซ า (DimSum) 
น าท่านขอพรที ่วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร ่าลือถึงความศักด์ิสิทธิ์ เร่ืองของกังหันลมที่พัดพาเอาส่ิงไม่
ดีออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ ท าให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็ก ๆ ที่เก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถาน สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงท่าน
แชกง นักรบผู้ซ่ึงปกป้องจักรพรรดิราชองค์สุดท้ายแห่งวงค์ซ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปขอพรกันต่อที่ วัดต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านการขอเนื้อคู่ 
ความรัก และด้านสุขภาพ การขอเรื่องความรักหรือเนื้อคู่นัน้เราไม่ไดข้อกบัองค์หวังต้าเซียน แต่เป็นเทพเจ้าจันทรา หรือ 
เทพเจ้าหยุคโหลว เทพเจ้าแห่งความรักและการแตง่งานที่เป็นที่เลื่องชื่อในต านาน ส่วนองค์เจ้าหวังต้าเซียนนัน้ผู้คนนยิม
มาขอพรด้านสุขภาพกันเป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปช้อปป้ิง เคร่ืองรางกังหันลมน าโชค ที่เต็มไปด้วย แหวน สร้อย และเคร่ืองประดับอื่น ๆอีก
มากมาย ให้ท่านได้เลือกซ้ือไปเป็นของฝากหรือใส่เป็นมงคลได้ด้วยเช่นกัน เคร่ืองประดับที่นี่มีลักษณะโดดเด่น สวยงาม 
และยังมีกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเป็นมงคลอีกด้วย และช้อปป้ิงต่อกันที่ ร้านหยก คนจีนนั้นถือว่าหยกเป็นหินที่เป็น
ตัวแทนของความสวยงามและความบริสุทธิ์ และมีความเช่ือว่าถ้าพกติดตัวไว้จะอายุยืนและสุขภาพดี หยกนั้นมี
หลากหลายรูปแบบ เช่น ก าไล แหวน สร้อย และอื่น ๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปกันได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่3) 
 
 
 
 

 วันทีส่อง      วัดแชกงหมิว – วัดต้าเซียน – ช้อปป้ิง เคร่ืองรางกังหันลมน าโชค – ร้านหยก - อิสระช้อปป้ิงได้ตามอธัยาศัย หรือ  
                      ท่านสามารถเลอืกซ้ือ Optional Tour!! ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลนัเตา                  อาหาร เช้า,เที่ยง 
                                                   
                        



จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิงได้ตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลอืกซื้อ Optional Tour!! ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้
พระใหญ่เกาะลันเตา + รถรับส่ง ท่านละ 1,999 บาท  (ขั้นต ่า 5 ท่าน ไม่มีไกด์) 
น าท่านนั่งกระเช้า นองปิง 360 (Ngong Ping 360) ขึ้นไปไหว้พระใหญ่ที่ วัดพระใหญ่โป่หลิน วัดสวยบนยอดเขาโป่หลิน
ที่มีความศักด์ิสิทธิ ์และเป็นทีเ่คารพศรัทธาของชาวฮ่องกง ไฮไลทข์องวดัคอื พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha 
Statue) พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ใต้ฐานองค์พระนั้นจะเป็นที่ประดิษฐ์สถาน พระ
เขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาให้เราได้ไปกราบไหว้เพ่ือความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยงั
สามารถไปเดินเล่นที่หมู่บ้านนองปิงได้อีกด้วย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ที่พัก : Ease Hotel Access Tsuen Wan หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย3-5วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที4่)  เมนู ต่ิมซ า (DimSum) 
น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวพาโนราม่าฮ่องกง ที่อยู่ด้านบน
ของยอดเขา วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) เป็นภูเขาที่
สูงที่สุดบนเกาะฮ่องกง ที่สูงถึง 1,818 ฟุต (554 ม.) 
สามารถมองเห็นวิวความสวยงามของเมืองฮ่องกงได้
แบบพาโนราม่า 360 องศาเลย น าท่านเดินทางไปไหว้ขอ
พรที่ วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว ตั้งอยู่ริมทะเล อ่าวรีพัลส์
เบย ์(Tin Hau Temple Repulse Bay) วัดแห่งนี้ถูกสร้าง
ขึ้นเพ่ือคุ้มครองชาวประมงในการออกเรือไปหาปลา ซ่ึง
เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง บริเวณวัดจะมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ผู้คนนิยมขอพรอธิษฐานจิตให้ได้ลูกดั่ง
สมใจ และยังมี ที่เชื่อกันว่าสามารถขอเพศของลูกได้ โดยการลูบที่ทอ้งของพระสังกจัจาย ลูกชายให้ลบูท้องซ้าย ลูกสาว
ให้ลูบท้องขวา และบริเวณใกล้เคียงกันจะมีสะพานเล็ก ๆ เชื่อกันว่าหากเดินข้ามสะพานก็จะมีอายุยืนนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
15.25 น.       น าทา่นเดนิทางกลับ ประเทศไทย โดย สายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) เทีย่วบินที่ HB683 
17.20 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

******************************************* 
หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน่ ณ เวลานัน้  
ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเปน็หลักส าคัญ 

 
 

 

 วันทีส่าม    วิคตอเรีย พีค – วัดเจ้าแมก่วนอมิทินหัว – อ่าวรีพัลส์เบย์ – ทา่อากาศยานนานาชาติฮ่องกง - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ
                                                                                                                                                                                                   อาหาร เช้า  
                        



► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. มีผลตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ ATK ด้วยตัวเอง และเก็บผลตรวจโดยการถ่ายรูปผลตรวจคู่พาสปอร์ตเก็บไว้ใน

โทรศัพท์มือถือ เพ่ือแสดงกรณีมีการสุ่มตรวจดู 
3. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 (Vaccinated Certificate) ครบ 2 เข็ม ชนิดใดก็ได้ ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค     

กระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูลต้องเป็นภาษาอังกฤษ จากแอปหมอพร้อม (โดยผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้เตรียมเอกสาร) 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-กลบัและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)  

1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียวเพ่ิม) 

กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน   
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 



6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้ 
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
8. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 
9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท / ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์ 
            แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเ่ข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

  



หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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