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ฮอ่งกง 
 
-นองปิง-วดัแชกงหมวิ 4วนั 3 คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิHONGKONG AIRLINE (HX ) 

 
 
 

พกัโรงแรม 4 ดาว (ยา่นชอ้ปป้ิง 3 คนื ) 
ฟรี! นัง่กระเชา้ 360 องศา นมสัการพระใหญ่โปลิน ชอ้ปป้ิงซิต้ีเกทเอา้ทเ์ลต  

 
 
 
 
 
 

ขอพรเทพเจา้แห่งโชคลาภ 
ถ่ายรูปตรงจุดชมววิท่ีเขาวคิตอเรียพคี 
ชอ้ปป้ิงส้ินคา้แบรนดเ์นมบนถนนนาธานและยา่นจิมซาจุ่ย 
ชมการแสดงแสง สี  เสียง A Symphony of Lights 

เดนิทางช่วง  พ.ย.65-มี.ค.66 เร่ิมต้น ราคา 22,999 บาท 



                                                                                                                           

 

 

    
วนัแรก    สนามบินสุวรรณภูม-ิnongping 360’  นมัสการพระใหญ่โปลนิ-City Gate Outlet - A Symphony of Lights 

23.00 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 แถว K  สายการฮ่องกงแอร์ไลน์( HX )เพื่อท าการเช็คอินตัว๋โดยมีเจา้หนา้                      
  ของบริษทัฯ อ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 
02.00 น.  เหินฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี HX780 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

  05.55 น ถึงท่าอากาศยานใหม ่Chek Lap Kok เกาะลนัเตา ลงทุนดว้ยเงินจ านวนมหาศาลร่วมแสนลา้นดว้ยการถมทะเลเป็นเกาะ  
ขนาดมหึมา  เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ  หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้ น าท่านเดินทางสู่พระ
ใหญ่นองปิง ซ่ึงตั้งอยูฝ่ั่งเกาะลนัเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้านองปิง  Ngong Ping Skyrail ท่ีจะพาคุณ
ชมทิวทศัน์รอบตวั 360  องศา ของเกาะลนัเตา  จาก Tung Chung ตุงชุง  สู่ท่ีราบนองปิง  ในเวลา 25 นาที  ทั้งอ่าวตุงชุง วน
อุทยานลนัเตาเหนือ เม่ือไปถึงปลายทางลองแวะเยอืนสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์  
ส่ิงท่ีน่าสนใจหลายอยา่งของหมู่บา้นน้ีทั้งร้านคา้และร้านอาหารจะท าใหคุ้ณเพลิดเพลินอยูไ่ดห้ลายชัว่โมง(ไม่รวมค่าบตัร
ผา่นประตูเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ )   ท่านสามารถมองเห็นพระพุทธรูป  Giant Buddha & Po Lin Monastery  ท่ีระดบัความ
สูง 22  เมตร  ประทบักลางแจง้  องคใ์หญ่ท่ีสุดในโลกจากเกือบทุกๆ ส่วนของเกาะ  จากกระถางธูปขนาดใหญ่ท่ีดา้นล่าง  
ไต่ข้ึนบนัได 268 ขั้น  สู่ฐานท่ีองค ์พระนัง่ประทบัอยู ่ เหนือระดบัน ้าทะเล  371  เมตรชมทิวทศัอนังดงาม   โดยรอบท่ีจะ
ท าใหคุ้ณต่ืนตะลึง  แลว้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ีซิต้ีเกทเอา้ทเ์ลตตามอธัยาศยั ซ่ึงมีสินคา้แบรนดแ์นมลดราคามากมายให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย   จากน าท่านเดินทางโรงแรมท่ีพกัโดยรถโคช้ตามเส้นทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั   ผา่นสะพานแขวน
ซิงหมา่ (TSING MA BRIDGE)  ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์และรถไฟท่ียาวท่ีสุดในโลก ความยาวมากกวา่ 2.2  
กิโลเมตรซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์ของ
เกาะฮ่องกง เม่ือถึงท่ีพกัอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เยน็           อิสระอาหารเยน็   จากนั้นใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั หรือชม A Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ใน 
                 เวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดรั้บการบนัทึกในกินเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสง    
                  และเสียงท่ี ยิง่ใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆท่ีตั้งอยูส่องฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรีย 
                 โดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ี จะประดบัประดาดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติช์ก็จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่าง ๆ  



                                                                                                                           

 

                 แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง   
พกัท่ี   Prudential Hotel หรือเทียบเท่า  ( 4 ดาว)           

วนัที่สอง อสิระช้อปป้ิง ย่านโรงแรมที่พกั                                                                                                                                      อาหาร เช้า/-/- 

เชา้  บริการอาหารเชา้ แบบ SET BREAK FAST ของโรงแรม   
จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงไปตามสถามท่ีต่างๆบางสถานท่ี 

  ท่ีอนุญาติใหเ้ขา้โดยไม่ตอ้งโชว ์QR Code สีเขียว 

1. จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui)   
จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเกาะฮ่องกง
ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีของนกัเดินทางหลายๆ คน เพราะเป็นทั้งแหล่งชอ้ปป้ิง
และยา่นท่ีพกัหลากหลายระดบั เม่ือเอ่ยถึง จิมซาจุ่ย นกัท่องเท่ียวท่ีเคยไปฮ่องกงแลว้น่าจะนึกถึงคืออ่าวววิตอเรียอนัสวยงาม ถนนนาธาน ซ่ึงทั้งสอง
ฝ่ังของถนนทอดยาวตั้งแต่ จิมซาจุ่ยย จนถึงยา่น ปร๊ินซ์เอด็เวร์ิด เตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชั้นดี 
หา้งสรรพสินคา้ทนัสมยั ตลาดกลางคืน และสินคา้พ้ืนเมืองของฮ่องกง ยงัไม่นบัรวมร้านอาหารและร้านคา้ท่ีน่าสนใจตามซอกตึก เรียกไดว้า่จิมซาจุ่ย 
คือสวรรคข์องนกัชอ้ปอยา่งแทจ้ริง 

2.มงก๊ก (Mong Kok)มงก๊ก (Monkok) เรียกไดว้่าเป็นยา่นท่ีพกัอาศยัและชอ้ปป้ิงท่ีหนาแน่นท่ีสุดในฮ่องกง หากนกัท่องเท่ียว

มาฮ่องกงแลว้ตอ้งการเลือกซ้ือรองเทา้ โดยเฉพาะรองเทา้ผา้ใบ ท่ีน่ีคือสวรรคส์ าหรับคนชอบรองเทา้ เพราะมีรองเทา้ผา้ใบแบรนดต่์างๆ ให้เลือกเรียกไดว้า่เกือบจะ
ทุกยีห่้อ ทุกประเภท จนถูกเรียกวา่ “ตลาดรองเทา้” (Sneaker Market) โดยราคาของสินคา้ท่ีน่ีจะถูกกวา่ท่ีไทยอยูนิ่ดหน่อย แต่หากเป็นช่วงลดราคาก็จะถูก
ข้ึนไปอีก นอกจากน้ี ยา่นมงก๊กยงัมีหน่ึงในตลาดท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในฮ่องกง คือ เลด้ีส์มาร์เก็ต (Ladies Market) ซ่ึงตั้งอยูบ่นถนนตุงชอย (Tung 

Choi Street) ช่ือของตลาดแห่งน้ีมาจากการเป็นแหล่งขายสินคา้ประเภทเส้ือผา้และเคร่ืองประดบัราคาถูกส าหรับสตรีทุกวยั ทั้งเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ 
และของท่ีระลึกในราคายอ่มเยา 
ถนนแต่ละสายในมงก๊กจะมีพอ่คา้แม่คา้ท่ีขายสินคา้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น จึงสะดวกต่อการเลือกซ้ือเลือกหาสินคา้แต่ละประเภท เช่น ถนนไซเยงิชอย (Sai 

Yeung Choi Street) ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองส าอาง และเส้ือผา้ ถนนชานตุง (Shantung Street) และถนนแดนดาส (Dundas 

Street) ขายสินคา้แฟชัน่และเคร่ืองประดบัเทรนดล่์าสุดจากญ่ีปุ่ นและตะวนัตก และถนนบางเส้นในมงก๊กนั้นเตม็ไปดว้ยร้านขายปลาทอง ดอกไม ้นก รองเทา้
ผา้ใบ เคร่ืองใชใ้นครัว และสินคา้เฉพาะบางประเภทอ่ืนๆ อีกนบัไม่ถว้น 

3. ควนีส์โรด (Queen’s Road)  ถนนควนีส์โรด (Queen’s Road) เป็นถนนสายเก่าแก่ยา่น

เซ็นทรัล (Central) ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ชั้นน าระดบัไฮเอนดต์ลอดทั้งสาย และเป็นถนนหลกัส าหรับการมาเท่ียวโซนเซ็นทรัล นอกจากจะมีช็อปแบ
รนดเ์นม อาทิ Longchamp, Marks & Spencer, Coach, Gucci, Zara, Topshop เปิดอยูต่ลอดเส้นทางแลว้ ยา่นน้ี
ยงัมีร้านอาหารช่ือดงัจ านวนมากท่ีชาวฮ่องกงและนกัท่องเท่ียวนิยมไปหาของอร่อยรับประทาน รวมทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของบนัไดเล่ือนท่ียาวท่ีสุดในโลกอีก
ดว้ย 

4. หวา่นไฉ (Wan Chai)หวา่นไฉ (Wan Chai) เป็นอีกยา่นหน่ึงท่ีเหมาะแก่การเดินเล่นและชอ้ปป้ิง เพราะ

สองขา้งทางบนถนนควนีส์ อีสต ์(Queen’s East) นั้นนกัท่องเท่ียวจะพบกบัร้านขายเคร่ืองหวายและเฟอร์นิเจอร์จีนคุณภาพเยีย่มมากมาย ส่วน
ท่ีสปริง การ์เดน้ เลน (Spring Garden Lane) จะมีเส้ือผา้ส่งออกมีต าหนินิดหน่อยในราคาน่าสนใจใหไ้ดเ้ลือกอยา่งเพลิดเพลิน ส าหรับคน
ท่ีช่ืนชอบในเทคโนโลย ีหวา่นไฉ๋คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ (Wanchai Computer Center) บนถนนเฮนเนสซ่ี (Hennessy 

Road) คือสวรรค ์เพราะตึกน้ีเต็มไปดว้ยฮาร์ดแวร์ ซอฟทแ์วร์ อุปกรณ์เสริม และแกดเจต็ต่างๆ ส่วนถนนไทยวนก็เป็นถนนทั้งสายเรียงรายไปดว้ย
ของเล่นท่ีย ัว่ใจ มีตั้งแต่ของเล่นใหม่ล่าสุดไปจนถึงของเล่นคลาสสิก 

5. คอสเวยเ์บย ์(Causeway Bay)คอสเวย ์เบย ์(Causeway Bay) เป็นอีกหน่ึงยา่นชอ้ปป้ิง

ในเกาะฮ่องกงริมถนนเฮนเนสซ่ี (Hennessy Street) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหา้งหา้งโซโก ้(Sogo) และ ไฮซ่ึนเพลส (Hysan Place) 



                                                                                                                           

 

ซ่ึงตั้งอยูเ่ยื้องๆกนั ภายในหา้งโซโกเ้ตม็ไปดว้ยร้านคา้ และร้านอาหารช่ือดงัจ านวนมาก บนพ้ืนท่ีชอ้ปป้ิงกวา่ 17 ชั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์
ระดบักลางอยา่ง Gap, MAX & Co., DKNY, Calvin Klein ฯลฯ ทั้งน้ีภายในยงัมีร้าน T Gallerie by DFS ร้านปลอด
ภาษี รวมแบรนดสิ์นคา้ระดบั luxury หลากหลายยี่หอ้ทั้ง Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Dior, Prada ฯลฯ ส่วนดา้นบน
ถดัไปจนถึงชั้น 7 จะเป็นร้านคา้แบรนดท์อ้งถ่ินและศูนยอ์าหาร ชั้น 11 ข้ึนไปเป็นร้านอาหารต่างๆ 

 

วนัสาม ตรวจคดักรอง PCR  เจ้าแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ -ชมววิแบบพาโนราม่าวคิตอเรียพคี  

                                                                                                                                                                                                                                                                 อาหาร เช้า/-/- 

เชา้ บริการอาหารเชา้ แบบ SET BREAK FAST ของโรงแรม   จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงไปตามสถามท่ีต่างๆบางสถานท่ี ท่ี 
อนุญาติใหเ้ขา้โดยไม่ตอ้งโชว ์QR Code สีเขียว          จากนั้น  น าท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทน
เส้ียวแห่งน้ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ืองมีรูปป้ันของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่
ทินโห่วซ่ึงท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการ
ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายุ
เพิ่มข้ึน 3 ปี  จากนั้น  น าท่านเท่ียวเกาะฮ่องกง
ข้ึนสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หน่ึงในแหล่ง
ท่องเท่ียวยอดนิยมเป็นจุดชมววิท่ีคุณจะตอ้งท่ึง
กบัความสวยงาม พาท่านเดินทางสู่จุดชมววิ 
วคิตอเรียพอ้ยท ์ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัทศันียภาพของเกาะ
ฮ่องกงและฝ่ังเกาลูนซ่ึงเตม็ไปดว้ยตึกสูงระฟ้า
และอาคารต่างๆท่ีสร้างตามหลกัฮวงจุย้  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั /อาหารเยน็   ท่านสามารถชอ้ปป้ิงตามศูนยก์ารคา้ ตามอธัยาศยั 

 
วนัที่ส่ี เจ้าแม่กวนอมิวดัฮองฮ า-กงัหังจวิเวอร่ี-ร้านหยก-วดัแชกงหมิว-วดัหวงัต้าเซียน- สนามบิน -
กรุงเทพฯ                                                                                                                                                                                                             
อาหาร เช้า/เทีย่ง/- 

 

เชา้      อาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร   
หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่วดัเจา้แม่กวนอิมฮุงฮ า ท่ีมีช่ือเสียงดา้นโชคลาภเงินค.ศ.1873 
มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบวดัจีนดั้งเดิม และถือเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
ฮ่องกง น าท่านท าพิธียมืเงินเจา้แม่กวนอิม เพื่อความมัง่คัง่ ร ่ ารวยเงินทองไหลมาเทมา  แลว้



                                                                                                                           

 

น าชมโรงงานฮ่องกง จิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือชองฮ่องกงกบังานดีไซนท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยีย่ม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวง
จุย้ โดยการยอ่ใบพดัของกงัหนัวกัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบั เช่น จ้ี แหวาน ก าไล เพื่อเสริมชะตา จากนั้นน าท่านชม
โรงงานหยก(ฮวงจุย้) ท่ีมีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยก อาทิเช่นก าไลหยก หรือสัตวน์ าโชคเช่นป่ีเซ๊ียะ ใชท้่านไดเ้ลือกซ้ือ
เป็นของฝากหรือของท่ีระลึกหรือน าโชคใหก้บัท่านเอง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัาคาร  ( พิเศษ เมนูห่านยา่งเลิศรส) 
วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ เร่ืองของกงัหนัลมท่ีพดัพาเอาส่ิงไม่ดีออกจากชีวิต 
เช่ือวา่การหมุนกงัหนักลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวติพลิกผนัจากร้ายกลายเป็นดีได ้ท าใหว้ดัน้ีมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ วดั 
กงัหันลม เดิมทีวดัน้ีเป็นวดัเล็กๆ ท่ีเก่าแก่และไดอ้นุรักษไ์วเ้ป็นโบราณสถาน อยูท่างดา้นหลงัของเรือนใหม่ ส่วนเรือน
ใหม่ สร้างเสร็จในปี 1993 บนเน้ือท่ี 50,000 ตารางฟุต สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงท่านแชกง นกัรบผูซ่ึ้งปกป้องจกัรพรรดิราช 
องคสุ์ดทา้ยแห่งวงศซ่์ง  

    

     ธรรมเนียมการไหว้เทพเจ้าแชกง 
   * เม่ือเข้าไปในศาลให้ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปป้ันขนาดมหึมาของท่านแชกง  
   * อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่น 
    * ท าพธีิหมุนกังหันแห่งโชคชะตา โดยใช้นิว้ช้ีหมุนกงัหันตามเข็มนาฬิกา 
   * ถ า้ชีวติในปีทีผ่่านมาไม่ดี ให้ใช้มือซ ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา 
    * ถ า้ชีวติดีอยู่แล้วกใ็ห้หมุนกังหันกลบัจากขวไปซ้าย 
   * เม่ือหมุนกังหันเสร็จแล้ว ตีกลอง อกี 3 คร้ัง ดังๆ เพ่ือให้เป็นที่รับรู้ทัว่กนัทั้งฟ้าดิน และให้พรน้ันสม ประสงค์ 
 

น าท่านเดินทางสู่วดัหวงัตา้เซียน วดัหวงัตา้เซียน Wong Tai Sin Temple (หวอ่งไท่ซิน) น าท่านนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้
เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแล รักษาโรคภยัไขเ้จบ็และ พบกบั
ผูค้นมากมายท่ีน าธูป และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึง ฤกษม์งคลในการทางธุรกิจ หรือ
ตามท่ีคนไทยเรียกกนัอยา่งคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ๋ิ้ววา่ “วดัหวงัต้าเซียน”นั้นเป็นวดัลทัธิ เต๋าท่ีชาวฮ่องกงและนกัท่อง
ท่องท่ี เดินทางมาเท่ียวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเช้ือสายจีนใหค้วามศรัทธากนัมาก วดัน้ีมี อายกุวา่ร้อยปี ไดช่ื้อวา่เป็น  
วดัท่ีใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาทุกส่ิง 
จนถึงเวลานดัหมายน าท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเช็คแลบก๊ก 

21.35 น.   เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี X779  กลบัสู่กรุงเทพฯ   
23.10 น.     ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
 



                                                                                                                           

 

รายการท่องเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีถื้อเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด 

โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

 
 
 
. 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดเดินทาง 
ผู้ใหญ่ เด็กอายุ 2-11 ปี พกั

กบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน มี
เตียง 

เด็กอายุ 2-11 ปี พกั
กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มี

เตียง 

เด็กไม่มี
เตียง 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

10-13 พฤศจิกายน 2565 22,999 22,999 22,999 21,999 6,500 

17-20 พฤศจิกายน 2565 22,999 22,999 22,999 21,999 6,500 
24-27 พฤศจิกายน 2565 22,999 22,999 22,999 21,999 6,500 

1-4 ธนัวาคม 2565 22,900 22,900 22,999 21,999 6,500 
2-5 ธนัวาคม 2565 23,999 23,999 23,999 22,999 6,500 
8-12 ธนัวาคม 2565 23,999 23,999 23,999 22,999 6,500 
15-18 ธนัวาคม 2565 23,900 23,999 23,999 22,999 6,500 
22-25 ธนัวาคม 2565 

(Christmas) 
28,900 28,999 28,999 27,999 8,500 

24-27 ธนัวาคม 2565 
(Christmas) 

28,900 28,999 28,999 27,999 8,500 

29 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2566 
(ปีใหม)่ 

36,900 36,900 36,900 35,900 12,500 

30 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2566 
(ปีใหม)่ 

36,900 36,900 36,900 35,900 12,500 

31 ธนัวาคม -03  มกราคม 2566 
(ปีใหม)่ 

36,900 36,900 36,900 35,900 12,500 

5-8 มกราคม 2566 24,999 24,999 24,999 23,999 6,500 
12-15 มกราคม 2566 22,999 22,999 22,999 21,999 6,500 
19-22มกราคม 2566 23,999 23,999 23,999 22,999 6,500 
26-29 มกราคม 2566 22,999 22,999 22,999 21,999 6,500 



                                                                                                                           

 

02-05 กุมภาพนัธ์ 2566 22,999 22,999 22,999 21,999 6,500 
09-12 กุมภาพนัธ์ 2566 22,999 22,999 22,999 21,999 6,500 
16-19กุมภาพนัธ์ 2566 22,999 22,999 22,999 21,999 6,500 
23-26กุมภาพนัธ์ 2566 22,999 22,999 22,999 21,999 6,500 
02-05 มีนาคม 2566 22,999 22,999 22,999 21,999 6,500 
03-06 มีนาคม 2566 23,999 23,999 23,999 22,999 6,500 
09-12 มีนาคม 2566 22,999 22,999 22,999 21,999 6,500 
16-19 มีนาคม 2566 22,999 22,999 22,999 21,999 6,500 
23-26 มีนาคม 2566 22,999 22,999 22,999 21,999 6,500 

03มีนาคม-02 เมษายน 2566 22,999 22,999 22,999 21,999 6,500 
ค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นEconomy 
  ค่ารถรับส่งน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมตามระบุรายการ 
  ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ยกเวน้คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,0000  บาท  ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์และผูท่ี้เดินทางอายุต  ่ากวา่ 15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ปี 

ความคุม้ครอง  50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั และผูเ้ดินทางอายเุกิน 85 ปี ไม่คุม้ครอง 
  ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. 
 ค่าหอ้งพกั สอง-สาม ท่านต่อหน่ึงหอ้ง ในโรงแรมท่ีระบุ หรือในระดบัเดียวกนั 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ ท่าละ 1,000 บาท/ท่าน ส าหรับหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพีงพอใจและน ้าใจจากท่าน 
 ค่าภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง และค่าส้ินเปลืองเช้ือเพลิง ค านวณ ณ วนัท่ี  1 ต.ค. 2565 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม    
 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์(คิดค านวณจากค่าบริการ กรณีตอ้งการ)   
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดค านวณจากค่าบริการ กรณีตอ้งการ  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าเคร่ืองด่ืม 
 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถ  คนละ 80 เหรียญฮ่องกง/ ทริป *** เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั  
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ท่ีเดินทางจากเมืองไทย คนละ 150 บาท/ทริป ***เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั  

หมายเหตุ  
 พระใหญ่นองปิง เป็นของแถม หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยทางเจ้าหน้าท่ีจะไม่อนุญาตให้ขึน้กระเช้าเพราะถือเร่ืองความ

ปลอดภัยเป็นหลัก ดังนั้นจะไม่มกีารคืนเงินใดๆท้ังสิน  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ยกเลกิโปรแกรมกระเช้านองปิง ในกรณีทีก่ระเช้าปิดปรับปรุง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน 

การก่อการจลาจล ความ   ล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกหรือเขา้ประเทศ เป็นตน้  



                                                                                                                           

 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของสายการบิน 
โรงแรม และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 บริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่
จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดของทาง
สายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรุณาตรงต่อเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนดัหมาย 
  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากผูร่้วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  หาผูร่้วมเดินทาง  
 **** ออกเดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 15 ท่านข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัร์) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้
 การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว  คือร้าน

ร้านจิวเวอร่ี  ร้านหยก(ฮวงจุย้)  ร้านบวัหิมะ  ร้านผา้ไหม  แต่ไม่ไดมี้การบงัคบัซ้ือ หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่าย
ค่าทวัร์เพิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

 เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินท่ีซ้ือมาเป็นตัว๋กรุ๊ป ดงันั้นท่ีนัง่ทางสายการบินจะจดัเป็นโซนกรุ๊ปมาให ้ทางบริษทัฯม่สามารถท่ีจะ
ร้องขอไดว้า่จะขอท่ีนัง่โซนไหน และในบางคร้ังท่ีนัง่บนเคร่ืองอาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัหมดกบัคนในครอบครัว แต่อยา่งไร
เสียทางเจา้ท่ีและหวัหนา้ทวัร์จะพยายามอยา่งเตม็ท่ีเผื่อท่ีจะไดน้ัง่ดว้ยกนักบัคนในครอบครัว ทั้งน้ีจึงเรียนมาเพื่อทราบโดย
ทัว่กนั และโปรดเขา้ใจ 

 
 
 
 



                                                                                                                           

 

เง่ือนไขการจอง 
1. วางเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ทนัทีโดยโอนเขา้บญัชี  แลว้ e- mail /Line สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  พร้อมแฟกซ์หนา้พาสปอร์ต
มาดว้ย  ( พาสปอร์ตตอ้งมีอายใุชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน )  
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 30 วนั  
เง่ือนไขการยกเลกิ 
 ยกเลิกการเดินทางขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกกรณี  
*** โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านวา่มีอายกุารใชง้านถึง 6 เดือนหรือไม่  หากมีการผดิพลาดทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ   *** 

***เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ*** 

 
 

 
***ผูโ้ดยสารทุกคนท่ีเดินทางจากประเทศไทย (หรือมีประวติัอยูใ่นประเทศไทยในช่วง 7 วนัก่อนเดินทางเขา้ฮ่องกง) จะตอ้งเตรียม
เอกสารก่อนเดินทางและปฏิบติัตามมาตรการดา้นสาธารณสุขของทางการฮ่องกง ดงัน้ี*** 

ก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง 

1. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของทางการฮ่องกง
ท่ี https://www.chp.gov.hk/hdf เพื่อให้ไดรั้บ QR Code ส าหรับใชแ้สดงต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีท่าอากาศ
ยานฮ่องกง โดย QR Code จะมีอาย ุ48 ชัว่โมง 

2. หลกัฐานการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ท่ีไดรั้บการรับรองโดยทางการฮ่องกง 
3. แสดงผลตรวจหาเช้ือฯ ดว้ย Rapid Antigen Test (RAT) ภายใน 24 ชัว่โมงก่อนก าหนดเวลาเคร่ืองออก 

หลงัเดินทางเขา้ฮ่องกง 

4. เขา้รับการตรวจหาเช้ือฯ ดว้ยวธีิ RT-PCR ท่ีท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดยเม่ือเขา้รับการตรวจหาเช้ือฯ แลว้ ผู ้
เดินทางสามารถเดินทางไปยงัท่ีพกัไดท้นัที 

5. หลงัเดินทางเขา้ฮ่องกง ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารสังเกตการณ์ดา้นการแพทย ์3 วนั (มีขอ้จ ากดัเร่ืองการเขา้ไปใน
สถานท่ีต่าง ๆ ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้) และตอ้งเขา้รับการตรวจหาเช้ือฯ ดว้ยวธีิ RT-PCR ท่ีศูนยต์รวจหาเช้ือชุมชนของ
ทางการฮ่องกง (Community Testing Centre) ในวนัท่ี 2, 4 และวนัท่ี 6 (นบัวนัท่ีเดินทางถึง
ฮ่องกงเป็นวนัท่ี 0) 

6. ในกรณีมีผลตรวจวา่พบเช้ือฯ ผูเ้ดินทางจะถูกแยกกกัในสถานท่ีท่ีทางการฮ่องกงก าหนด หรือถูกส่งตวัไปรักษาใน
สถานพยาบาล ตามแต่กรณี 

 

https://www.chp.gov.hk/hdf/


                                                                                                                           

 

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