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ฮอ่งกง-ดสินยีแ์ลนด-์นองปิง 
วดัแชกงหมวิ 5วนั 4 คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิHONGKONG AIRLINES (HX ) 

พกัดสินยีแ์ลนด ์1คนื 
พกัโรงแรม 4 ดาว ยา่นชอ้ปป้ิง 3 คนื  

ฟรี! นัง่กระเชา้ 360 องศา นมสัการพระใหญ่โปลิน ชอ้ปป้ิงซิต้ีเกทเอา้ทเ์ลต  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                                           

ขอพรเทพเจา้แห่งโชคลาภ 
ถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีเขาวคิตอเรียพคี 
ชอ้ปป้ิงส้ินคา้แบรนดเ์นมบนถนนนาธานและยา่นจิมซาจุ่ย 
เขา้หอ้งลบัหวงัตา้เซียน เพื่อความเฮง 

พกัหรูก่อนใครในดิสนีย์แลนด์ พร้อมบัตรเคร่ืองเล่นแบบจุใจ2วนั 

 
เดินทางวันที ่ พฤศจิกายน 65  - มนีาคม 66 เร่ิมต้น 34,888 บาท 

 
วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ-nongping 360’  นมัสการพระใหญ่โปลนิ-City Gate Outlet -  

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

  05.55 น ถึงท่าอากาศยานใหม่ Chek Lap Kok เกาะลนัเตา ลงทุนดว้ยเงินจ านวนมหาศาลร่วมแสนลา้นดว้ยการถมทะเลเป็นเกาะ  
ขนาดมหึมา  เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ  หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้ น าท่านเดินทางสู่พระ
ใหญ่นองปิง ซ่ึงตั้งอยูฝ่ั่งเกาะลนัเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้านองปิง  Ngong Ping Skyrail ท่ีจะพาคุณชม
ทิวทศัน์รอบตวั 360  องศา ของเกาะลนัเตา  จาก Tung Chung ตุงชุง  สู่ท่ีราบนองปิง  ในเวลา 25 นาที  ทั้งอ่าวตุงชุง วน
อุทยานลนัเตาเหนือ เม่ือไปถึงปลายทางลองแวะเยอืนสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์  ส่ิง



                                                                                                                           

ท่ีน่าสนใจหลายอยา่งของหมู่บา้นน้ีทั้งร้านคา้และร้านอาหารจะท าใหคุ้ณเพลิดเพลินอยู่ไดห้ลายชัว่โมง(ไม่รวมค่าบตัรผา่น
ประตูเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ )   ท่านสามารถมองเห็นพระพุทธรูป  Giant Buddha & Po Lin Monastery  ท่ีระดบัความสูง 22  
เมตร  ประทบักลางแจง้  องคใ์หญ่ท่ีสุดในโลกจากเกือบทุกๆ ส่วนของเกาะ  จากกระถางธูปขนาดใหญ่ท่ีดา้นล่าง  ไต่ขึ้น
บนัได 268 ขั้น  สู่ฐานท่ีองค ์พระนัง่ประทบัอยู ่ เหนือระดบัน ้าทะเล  371  เมตรชมทิวทศัอนังดงาม   โดยรอบท่ีจะท าใหคุ้ณ
ต่ืนตะลึง    แลว้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ีซิต้ีเกทเอา้ทเ์ลตตามอธัยาศยั ซ่ึงมีสินคา้แบรนด์แนมลดราคามากมายใหท้่านไดเ้ลือก
ซ้ือมากมาย   จากน าท่านเดินทางโรงแรมท่ีพกัโดยรถโคช้ตามเส้นทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั   ผา่นสะพานแขวนซิงหม่า (TSING 
MA BRIDGE)  ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์และรถไฟท่ียาวท่ีสุดในโลก ความยาวมากกวา่ 2.2  กิโลเมตรซ่ึงไดรั้บการ
ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกง เม่ือถึงท่ีพกั
อิสระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

เย็น           อิสระอาหารเย็น   จากนั้นใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั  
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) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเกาะ
ฮ่องกงซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีของนกัเดินทางหลายๆ คน เพราะ
เป็นทั้งแหล่งชอ้ปป้ิงและยา่นท่ีพกัหลากหลายระดบั เม่ือเอ่ยถึง จิมซาจุ่ย นกัท่องเท่ียวท่ีเคยไปฮ่องกงแลว้น่าจะนึกถึงคืออ่าว
วิวตอเรียอนัสวยงาม ถนนนาธาน ซ่ึงทั้งสองฝ่ังของถนนทอดยาวตั้งแต่ จิมซาจุ่ยย จนถึงยา่น ปร๊ินซ์เอด็เวิร์ด เตม็ไปดว้ย
ร้านคา้ต่างๆมากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชั้นดี หา้งสรรพสินคา้ทนัสมยั ตลาดกลางคืน และสินคา้
พื้นเมืองของฮ่องกง ยงัไม่นบัรวมร้านอาหารและร้านคา้ท่ีน่าสนใจตามซอกตึก เรียกไดว้า่จิมซาจุ่ย คือสวรรคข์องนกัชอ้ป
อยา่งแทจ้ริง 
2.มงก๊ก (Mong Kok)มงก๊ก (Monkok) เรียกไดว้า่เป็นยา่นท่ีพกัอาศยัและชอ้ปป้ิงท่ีหนาแน่นท่ีสุดในฮ่องกง หากนกัท่องเท่ียว
มาฮ่องกงแลว้ตอ้งการเลือกซ้ือรองเทา้ โดยเฉพาะรองเทา้ผา้ใบ ท่ีน่ีคือสวรรคส์ าหรับคนชอบรองเทา้ เพราะมีรองเทา้ผา้ใบ
แบรนดต์่างๆ ใหเ้ลือกเรียกไดว้า่เกือบจะทุกยีห่อ้ ทุกประเภท จนถูกเรียกวา่ “ตลาดรองเทา้” (Sneaker Market) โดยราคาของ
สินคา้ท่ีน่ีจะถูกกวา่ท่ีไทยอยูนิ่ดหน่อย แต่หากเป็นช่วงลดราคาก็จะถูกขึ้นไปอีก นอกจากน้ี ยา่นมงก๊กยงัมีหน่ึงในตลาดท่ี
เป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในฮ่องกง คือ เลด้ีส์มาร์เก็ต (Ladies Market) ซ่ึงตั้งอยูบ่นถนนตุงชอย (Tung Choi Street) ช่ือของตลาด
แห่งน้ีมาจากการเป็นแหล่งขายสินคา้ประเภทเส้ือผา้และเคร่ืองประดบัราคาถูกส าหรับสตรีทุกวยั ทั้งเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั 
รองเทา้ และของท่ีระลึกในราคายอ่มเยา 

ถนนแต่ละสายในมงก๊กจะมีพ่อคา้แม่คา้ท่ีขายสินคา้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น จึงสะดวกต่อการเลือกซ้ือเลือกหาสินคา้แต่ละ
ประเภท เช่น ถนนไซเยงิชอย (Sai Yeung Choi Street) ขายอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองส าอาง และเส้ือผา้ ถนนชานตุง 
(Shantung Street) และถนนแดนดาส (Dundas Street) ขายสินคา้แฟชัน่และเคร่ืองประดบัเทรนดล์่าสุดจากญ่ีปุ่ นและ



                                                                                                                           

ตะวนัตก และถนนบางเส้นในมงก๊กนั้นเตม็ไปดว้ยร้านขายปลาทอง ดอกไม ้นก รองเทา้ผา้ใบ เคร่ืองใชใ้นครัว และสินคา้
เฉพาะบางประเภทอ่ืนๆ อีกนบัไม่ถว้น 

3. ควีนส์โรด (Queen’s Road)  ถนนควีนส์โรด (Queen’s Road) เป็นถนนสายเก่าแก่ยา่นเซ็นทรัล (Central) ท่ีเตม็ไปดว้ย
ร้านคา้ชั้นน าระดบัไฮเอนด์ตลอดทั้งสาย และเป็นถนนหลกัส าหรับการมาเท่ียวโซนเซ็นทรัล นอกจากจะมีช็อปแบรนดเ์นม 
อาทิ Longchamp, Marks & Spencer, Coach, Gucci, Zara, Topshop เปิดอยู่ตลอดเส้นทางแลว้ ยา่นน้ียงัมีร้านอาหารช่ือดงั
จ านวนมากท่ีชาวฮ่องกงและนกัท่องเท่ียวนิยมไปหาของอร่อยรับประทาน รวมทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของบนัไดเล่ือนท่ียาวท่ีสุดใน
โลกอีกดว้ย 
4. หวา่นไฉ (Wan Chai)หวา่นไฉ (Wan Chai) เป็นอีกยา่นหน่ึงท่ีเหมาะแก่การเดินเล่นและชอ้ปป้ิง เพราะสองขา้งทางบน
ถนนควีนส์ อีสต ์(Queen’s East) นั้นนกัท่องเท่ียวจะพบกบัร้านขายเคร่ืองหวายและเฟอร์นิเจอร์จีนคุณภาพเยีย่มมากมาย ส่วน
ท่ีสปริง การ์เดน้ เลน (Spring Garden Lane) จะมีเส้ือผา้ส่งออกมีต าหนินิดหน่อยในราคาน่าสนใจใหไ้ดเ้ลือกอยา่งเพลิดเพลิน 
ส าหรับคนท่ีช่ืนชอบในเทคโนโลย ีหวา่นไฉ๋คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ (Wanchai Computer Center) บนถนนเฮนเนสซ่ี 
(Hennessy Road) คือสวรรค ์เพราะตึกน้ีเตม็ไปดว้ยฮาร์ดแวร์ ซอฟทแ์วร์ อุปกรณ์เสริม และแกดเจ็ตต่างๆ ส่วนถนนไทยวนก็
เป็นถนนทั้งสายเรียงรายไปดว้ยของเล่นท่ีย ัว่ใจ มีตั้งแต่ของเล่นใหม่ล่าสุดไปจนถึงของเล่นคลาสสิก 
5. คอสเวยเ์บย ์(Causeway Bay)คอสเวย ์เบย ์(Causeway Bay) เป็นอีกหน่ึงยา่นชอ้ปป้ิงในเกาะฮ่องกงริมถนนเฮนเนสซ่ี 
(Hennessy Street) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหา้งหา้งโซโก ้(Sogo) และ ไฮซ่ึนเพลส (Hysan Place) ซ่ึงตั้งอยูเ่ยื้องๆกนั ภายในห้างโซโก้
เตม็ไปดว้ยร้านคา้ และร้านอาหารช่ือดงัจ านวนมาก บนพื้นท่ีชอ้ปป้ิงกวา่ 17 ชั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ 
ระดบักลางอยา่ง Gap, MAX & Co., DKNY, Calvin Klein ฯลฯ ทั้งน้ีภายในยงัมีร้าน T Gallerie by DFS ร้านปลอดภาษี รวม
แบรนดสิ์นคา้ระดบั luxury หลากหลายยีห่อ้ทั้ง Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Dior, Prada ฯลฯ ส่วนดา้นบนถดัไปจนถึงชั้น 
7 จะเป็นร้านคา้แบรนดท์อ้งถ่ินและศูนยอ์าหาร ชั้น 11 ขึ้นไปเป็นร้านอาหารต่างๆ 

 

วนัที่สาม ตรวจคดักรอง PCR  เจ้าแม่กวนอมิรีพลสัเบย์ -ชมววิแบบพาโนราม่าวคิตอเรียพคี  

                                                                                                                                                                                                                                                                           อาหาร เช้า/-/- 

เชา้ บริการอาหารเชา้ แบบ SET BREAK FAST ของโรงแรม   จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงไปตามสถามท่ีต่างๆบางสถานท่ี ท่ี 
อนุญาติใหเ้ขา้โดยไม่ตอ้งโชว ์QR Code สีเขียว          จากนั้น  น าท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทร์เส้ียว
แห่งน้ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ืองมีรูปป้ันของเจา้แม่กวนอิมและเจา้แม่ทินโห่วซ่ึง
ท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจาก เจ้าแม่
กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพิ่มขึ้น 3 
ปี  จากนั้น  น าท่านเท่ียวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวท่ีคุณ
จะตอ้งท่ึงกบัความสวยงาม พาท่านเดินทางสู่จุดชมวิว วิคตอเรียพอ้ยท ์ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบั
ทศันียภาพของเกาะฮ่องกงและฝ่ังเกาลูนซ่ึงเตม็ไปดว้ยตึกสูงระฟ้าและอาคารต่างๆท่ีสร้างตามหลกัฮวงจุย้  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั /อาหารเยน็   ท่านสามารถชอ้ปป้ิงตามศูนยก์ารคา้ ตามอธัยาศยั   



                                                                                                                           

 
 

วนัที่ส่ี   เจ้าแม่กวนอมิวดัฮองฮ า-กงัหังจิวเวอร่ี-ร้านหยก-วดัแชกงหมิว-วดัหวงัต้าเซียน-  
ดิสนีย์แลนด์ชมพลุไฟ                                                                                                                      อาหาร เช้า/เที่ยง/- 

 

เชา้      อาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร   
หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่วดัเจา้แม่กวนอิมฮุงฮ า ท่ีมีช่ือเสียงดา้นโชคลาภเงินค.ศ.1873 มี
ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบวดัจีนดั้งเดิม และถือเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในฮ่องกง 
น าท่านท าพิธียมืเงินเจา้แม่กวนอิม เพื่อความมัง่คัง่ ร ่ ารวยเงินทองไหลมาเทมา  แลว้น าชม
โรงงานฮ่องกง จิวเวอร์ร่ี ท่ีขึ้นช่ือชองฮ่องกงกบังานดีไซนท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ โดย
การยอ่ใบพดัของกงัหันวกัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบั เช่น จ้ี แหวาน ก าไล เพื่อเสริมชะตา จากนั้นน าท่านชมโรงงาน
หยก(ฮวงจุย้) ท่ีมีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยก อาทิเช่นก าไลหยก หรือสัตวน์ าโชคเช่นป่ีเซ๊ียะ ใชท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของ
ฝากหรือของท่ีระลึกหรือน าโชคใหก้บัท่านเอง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัาคาร  ( พิเศษ เมนูห่านยา่งเลิศรส) 
วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นท่ีร ่าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ เร่ืองของกงัหนัลมท่ีพดัพาเอาส่ิงไม่ดีออกจากชีวิต เช่ือ
วา่การหมุนกงัหันกลบัทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผนัจากร้ายกลายเป็นดีได ้ท าใหว้ดัน้ีมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ วดั กังหันลม 
เดิมทีวดัน้ีเป็นวดัเลก็ๆ ท่ีเก่าแก่และไดอ้นุรักษไ์วเ้ป็นโบราณสถาน อยูท่างดา้นหลงัของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่ สร้าง
เสร็จในปี 1993 บนเน้ือท่ี 50,000 ตารางฟุต สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านแชกง นกัรบผูซ่ึ้งปกป้องจกัรพรรดิราช องคสุ์ดทา้ย
แห่งวงศซ่์ง  

    

     ธรรมเนียมการไหว้เทพเจ้าแชกง 
   * เม่ือเข้าไปในศาลให้ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปป้ันขนาดมหึมาของท่านแชกง  
   * อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่น 
    * ท าพธิีหมุนกังหันแห่งโชคชะตา โดยใช้นิว้ชี้หมุนกงัหันตามเข็มนาฬิกา 
   * ถ า้ชีวิตในปีท่ีผ่านมาไม่ดี ให้ใช้มือซ ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา 
    * ถ า้ชีวิตดีอยู่แล้วกใ็ห้หมุนกังหันกลบัจากขวไปซ้าย 
   * เม่ือหมุนกังหันเสร็จแล้ว ตีกลอง อกี 3 คร้ัง ดังๆ เพ่ือให้เป็นท่ีรับรู้ท่ัวกนัท้ังฟ้าดิน และให้พรนั้นสม ประสงค์ 



                                                                                                                           

 
น าท่านเดินทางสู่วดัหวงัตา้เซียน วดัหวงัตา้เซียน Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) น าท่านนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้
เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงขึ้นช่ือในการดูแล รักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกบัผูค้น
มากมายท่ีน าธูป และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึง ฤกษม์งคลในการทางธุรกิจ หรือตามท่ี
คนไทยเรียกกนัอยา่งคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ๋ิ้ววา่ “วัดหวังต้าเซียน”นั้นเป็นวดัลทัธิ เต๋าท่ีชาวฮ่องกงและนกัท่องท่องท่ี 
เดินทางมาเท่ียวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเช้ือสายจีนใหค้วามศรัทธากนัมาก วดัน้ีมี อายกุวา่ร้อยปี ไดช่ื้อวา่เป็น  วดัท่ีใคร
มาขอพรอะไร จะสมปรารถนาทุกส่ิง   จากนั้นเดินทางสู่สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์ 
  

20.00 น.    ชมการแสดงพลุไฟชุดใหม่ “Momentous” จะพาคุณสัมผสัแสงสีดว้ยความตะลึงพรึงเพริด มาพร้อมองคป์ระกอบ 

 มลัติมีเดียสุดตระการตา รวมถึงเทคโนโลยกีารฉายภาพ 3 มิติขนาดใหญ่ น ้าพุพุ่งตามจงัหวะ การฉายภาพในน ้า เลเซอร์  
 การจดัแสงละคร เอฟเฟกตไ์พโรและดอกไมไ้ฟ นอกจากน้ี คุณจะไดย้นิเสียงเพลงดิสนียสุ์ดคลาสสิกท่ีดดัแปลง 
 สร้างสรรคใ์หม่ให้เพลิดเพลินโสตประสาทดว้ย ถือเป็นประสบการณ์ตอ้งมนตร์แสนวิเศษท่ีจะหลอมละลายหวัใจของ 
 คุณ มอบรอยยิม้แสนอบอุ่น และปลุกเตือนความทรงจ าอนัแสนหวาน 

อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

พกั   Disney Explorers Lodge Hotel (เปิดใหม่ล่าสุดในดิสนียแ์ลนด)์ 



                                                                                                                           

 

วนัที่ห้า เที่ยวDISNEYLAND เต็มวนั- กรุงเทพ  

                                                                                                                                                                                                                                                                 อาหาร เช้า/-/- 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม HONGKONG DISNEY EXPLORERS 
เตรียมต่ืนตาต่ืนใจกบัการประดบัประดาหลากสีสันและการฉลองสุดพิเศษในโอกาสท่ีฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ครบ 15 ปี เยีย่ม
ชมปราสาท Castle of Magical Dreams และเพลิดเพลินกบัการออกแบบตกแต่งใหม่ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากนิทานดิสนีย ์13 
เร่ืองท่ีมีบรรดาเจา้หญิงและราชินีเป็นตวัเอก ชมโฉมเจา้หญิงดิสนียแ์ละราชินีท่ีปรากฏตวั ณ The Royal Reception Hall 
และอยา่พลาดโอกาสเซลฟ่ีเม่ือไดพ้บตวัละครดิสนียช่ื์อดงัท่ีสวมชุดท่ีตดัใหม่ล่าสุดในโอกาสฉลองการครบรอบ 15 ปีน้ี 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาด มุ่งหนา้ไปท่ีสวนสนุกเพื่อเพลิดเพลินกบัเหล่าตวัละครและเคร่ืองเล่นดิสนียแ์สนรัก พร้อม
ตัว๋ในมือคุณ ส ารวจดินแดนต่าง ๆ 7 รูปแบบ และอยา่พลาดประสบการณ์มหศัจรรยด์ว้ยทวัร์ทางอากาศของ Hong Kong 
Stark Tower กบั Tony Stark ท่ี Iron Man Experience และพบกบัไอรอนแมนตวัจริง! ร่วมทีมกบั Ant-Man และ the Wasp 
เพื่อช่วยต่อสู้กบัเหล่าสวอร์มบอตท่ีบุกโจมตี S.H.I.E.L.D. พาวิลเลียนใน "Ant-Man and The Wasp: Nano Battle!" 
 

เขา้ไปท่ี Mystic Manor ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสุดพิเศษของฮ่องกง รวมทั้งขบัรถผา่นพิพิธภณัฑท่ี์มีเสน่ห์และ
แกลเลอรีภาพเคล่ือนไหวท่ีทุกส่ิงกลบัมามีชีวิตอีกคร้ัง! มองหาประสบการณ์ระทึกใจอยูห่รือไม่? ผูท่ี้แสวงหาความ
ต่ืนเตน้สามารถเดินทางต่อไปยงั Big Grizzly Mountain Runaway Mine Cars และ RC Racer 

เพื่อทดสอบขีดจ ากดัของตวัเอง 
ส าหรับเจา้หญิงทั้งหลาย สามารถไปแปลงโฉมตั้งแต่หวัจรดเทา้ท่ี New Bibbidi Bobbidi Boutique ซ่ึงเป็นสถานท่ีฝึกผูท่ี้จะ
แปลงโฉมเป็นเทพธิดาจะไดส้วมชุดเจา้หญิงนอ้ยตามตอ้งการพร้อมจดัแต่งทรงผม และปิดดว้ยการแต่งหนา้แวววาวและทา
เลบ็อยา่งสวยงาม เด็ก ๆ ท่ีช่ืนชอบประสบการณ์ท่ีเตม็ไปดว้ยการต่อสู้ การปราบเหล่าร้าย สามารถเลือกการฝึก Jedi และ
ต่อสู้กบั Darth Vader ไดท่ี้ Tomorrowland พบกบัเหล่าตวัละครโปรดของดิสนีย ์ถ่ายรูปและสร้างความทรงจ าใหค้งอยู่
ตลอดไป! 
ในส่วนผูท่ี้มองหาความบนัเทิงส าหรับครอบครัวรอบดา้น ลองรอชมเจา้หญิงและเหล่าตวัละครดิสนียแ์สนรักในงาน 
Flight of Fantasy Parade ซ่ึงจะจดัขึ้นเฉพาะช่วงกลางวนัเท่านั้น นอกจากน้ี ครอบครัวยงัสามารถเอนกาย และเพลิดเพลิน
ไปกบัการแสดงละครเพลงของดิสนีย ์เช่น Festival of the Lion King และ Mickey และ Wondrous Book ท่ีซ่ึงมีนกัร้อง
แบบสด ๆ เหล่าตวัละครดิสนีย ์และนกัเตน้ 



                                                                                                                           

 
 

จากนั้นเดินทางสู่สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์สวนสนุกแบ่งเป็น 7 ส่วน ใหท้่านไดส้ัมผสักบัความมหศัจรรยอ์ยา่งแทจ้ริง  
เมนสตรีท ยู เอส เอ จุดเร่ิมตน้ของถนนแห่งการเดินทางยอ้นเวลาสู่ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 ท่ีถนนแกสลิทอนั แสนสวยของ
สหรัฐอเมริกา ท่ีคุณจะตอ้งประทบัใจร่วมเตน้ร า และร้องเพลงไปกบัขบวนพาเหรด ชมเพื่อนชาวดีสนีย ์ท่ีโปรดปรานอยา่ง 
มิกก้ีเมาส์, มินน่ี,โดนลัดัก๊ และกูฟฟ่ี ท่ีมาร่วมเตน้ระบ าอยา่งสนุกคร้ืนเครงกบัวง ดนตรีมาร์ชและเหล่านกัเตน้ท่ีเตม็ไปดว้ย
ความร่าเริง และเบิกบาน 
ทอย สตอร่ีแลนด์ กบัเคร่ืองเล่นใหม่ท่ีใหญ่โตมโหฬารท่ีสุดในสวน ร่วมสนุกกบัสวนหลงับา้นของแอนด้ี กบัสามเคร่ือง
เล่นใหม่ ทอยโซลเจอร์ พาราชูต้ดร้อป, สลิ้งก้ีด็อกสปิน และอาร์ซี เรสเซอร์ 
แอดเวนเจอร์แลนด์ สัมผสัความเร้าใจกบัการผจญภยัในป่าลึกลบัของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จงัเกิลริเวอร์ ครูซ” 
ซ่ึงเร่ิมตน้การผจญภยับนเรือส ารวจท่ีล่องไปตาม แม่น ้าสายใหญ่หวัใจหลกัของ แอดเวนเจอร์แลนด ์ผา่นป่าลึกลบัท่ีทุกโคง้
น ้า จะมีส่ิงลึกลบัและส่ิงท่ีสร้างความต่ืนเตน้ตา่งๆ รออยูเ่พื่อสร้างความสนุก ใหก้บัผูท่ี้เขา้ไปเยอืนประทบัใจกบัดนตรี และ
การเตน้ร าท่ีเตม็ไปดว้ยสีสันไม่วา่จะเป็นฝงูชา้งท่ีเล่นน ้า 
แฟนตาซีแลนด์ ด่ืมด าไปกบัโลกแห่งเทพนิยายสัมผสักบัปราสาทหลงังาม และพบกบั โลกแห่งดิสนียร่์วมทกัทายเจา้ชาย
และเจา้หญิงในเทพนิยายอิทสอะสมอลเวิลดล์่องเรือชมภูมิทศัน์อนัสวยงาน ของทุกทวีปทัว่โลกประทบัใจกบัการแสดง 
มิวสิคลัแบบบรอดเวย ์ทอยสตอร่ี  



                                                                                                                           

 
ทูมอร์โรว์แลนด์ ความต่ืนเตน้สนุกสนานพร้อมเสียงหวัเราะเร่ืองราวของโลกอนาคตท่ีเตม็ไปดว้ยความต่ืนตา ต่ืนใจกบั
นิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภยัในอวกาศ โดดเด่นไปดว้ยบรรยากาศของ “อินเตอร์กาแลคติก สเปซพอร์ต” หรือ
ดินแดนท่ีเช่ือมต่อระหวา่งกาแลค็ซ่ี ไฮไลทท่ี์พลาดไม่ไดข้องสวนสนุก ดิสนียแ์ลนด ์“ไฮ เปอร์สเปซเมาเท่น” ร่วมขบัจาน
บินส่วนตวัใน“ออร์บิทรอน”พบแสง สี และเสียงดนตรีท่ีไพเราะรวมทั้ง เอฟเฟกตท่ี์ต่ืนตาต่ืนใจ พบกบักองบญัชาการ
สตาร์วอร์ส การฝึกเป็นเจได เพื่อปราบเหล่าร้าย มาใหม่ล่าสุด กบัIron Man Experience เคร่ืองเล่นแรกธีมมาร์เวลท่ีสวน

สนุกดิสนียแ์ลนด ์และการต่อสู้กนัแบบดุเดือนใน บซั ไลทเ์ยยีร์ แอสโตร บลาสเตอร์ ร่วมผจญภยัไปในอวกาศท่ีมืดมิด 
กริซลย์ี กลัช กริซลีย ์กลัช สร้างสรรพิเศษเฉพาะท่ี ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ดินแดนท่ีสองจากสามดินแดนของ การขยายใหญ่
ท่ีสุด เปิดโลกแสวงโชค 
Mystic Point สนุกกบัการผจญภยัโซนใหม่ล่าสุดใน “คฤหาสน์ Mystic Manor” ของ Lord Henryนกัเดิน ทางและนกั
สะสมของแปลกประหลาดจากทัว่ทุกมุมโลก และAlbertลิงนอ้ยคู่ใจของเขาการผจญภยัไดเ้ร่ิมตน้ ขึ้นจากความซุกซนของ
Albertลิงนอ้ยท่ีแอบเปิด “Music Box”กล่องดนตรีปริศนาท าใหส่ิ้งของเหล่านั้น สามารถเคล่ือนไหวไดเ้องราวกบัมีชีวิต นัง่
รถ “The Mystic Magneto-Electric Carriage” ท่ีจะพาเราผจญภยั ไปผจญภยักบัเหตุกาณ์ต่างๆ ภายใน “คฤหาสน์ Mystic 
Manor” 
อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
จนถึงเวลานดัหมายน าท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเช็คแลบก๊ก 

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ * * * * * * * * * * * * * * * * *  
รายการท่องเท่ียวนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสม ท้ังนีถื้อเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด 

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 

16-20 พฤศจิกายน 2565 
(ราคาโปรโมชัน่) Disneyland ธีม Christmas 

34,888 34,888 34,888 33,888 13,900 

28 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2566 
(ปีใหม่) 

44,888 44,888 44,888 43,888 18,900 

11-15มกราคม 2566 36,888 36,888 36,888 36,888 13,900 

18-22มกราคม 2566 38,888 38,888 38,888 37,888 14,900 

25-29มกราคม 2566 38,888 38,888 38,888 37,888 14,900 

01-05 กุมภาพนัธ์ 2566 36,888 36,888 36,888 36,888 13,900 

08-12กุมภาพนัธ์ 2566 36,888 36,888 36,888 36,888 13,900 

15-19กุมภาพนัธ์ 2566 36,888 36,888 36,888 36,888 13,900 

22-26กุมภาพนัธ์ 2566 36,888 36,888 36,888 36,888 13,900 

01-06 มีนาคม 2566 38,888 38,888 38,888 37,888 14,900 

08-12มีนาคม 2566 36,888 36,888 36,888 36,888 13,900 

15-19มีนาคม 2566 36,888 36,888 36,888 36,888 13,900 

22-26 มีนาคม 36,888 36,888 36,888 36,888 13,900 

30มีนาคม-03 เมษายน 36,888 36,888 36,888 36,888 13,900 
 

ค่าบริการรวม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นEconomy 
✓  ค่ารถรับส่งน าเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมตามระบุรายการ 
✓  ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเวน้คนต่างดา้ว 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,0000  บาท  ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์และผูท่ี้เดินทางอายุต ่ากวา่ 15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ปี ความ

คุม้ครอง  50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั และผูเ้ดินทางอายเุกิน 85 ปี ไม่คุม้ครอง 
✓  ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. 
✓ ค่าหอ้งพกั สอง-สาม ท่านต่อหน่ึงหอ้ง ในโรงแรมท่ีระบุ หรือในระดบัเดียวกนั 
✓ 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 
 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ  ท่านละ1,500 บาท/ทริป *** เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ท่ีเดินทางจากเมืองไทย ***เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั  

หมายเหต ุ 
➢ พระใหญ่นองปิง เป็นของแถม หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยทางเจ้าหน้าท่ีจะไม่อนุญาตให้ขึน้กระเช้าเพราะถือเร่ืองความ

ปลอดภัยเป็นหลัก ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินใดๆท้ังสิน  
➢  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ยกเลกิโปรแกรมกระเช้านองปิง ในกรณีท่ีกระเช้าปิดปรับปรุง 
➢ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน 

การก่อการจลาจล ความ   ล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกหรือเขา้ประเทศ เป็นตน้  
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรม 

และสภาวะทางการ เมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
➢ บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
➢ บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ 
หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 

➢ หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

➢ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

➢ ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน 
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

➢ กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่
คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

➢ หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดของทาง
สายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ กรุณาตรงต่อเวลาทุกคร้ังท่ีมีการนดัหมาย 
➢  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากผูร่้วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  หาผูร่้วมเดินทาง  
➢ **** ออกเดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 15 ท่านขึ้นไป (มีหวัหนา้ทวัร์) 



                                                                                                                           

➢ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนวนัเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้
➢ การท่องเท่ียวประเทศจีนนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว  คือร้านร้านจิ

วเวอร่ี  ร้านหยก(ฮวงจุย้)  ร้านบวัหิมะ  ร้านผา้ไหม  แต่ไม่ไดมี้การบงัคบัซ้ือ หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์
เพิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

➢ เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินท่ีซ้ือมาเป็นตัว๋กรุ๊ป ดงันั้นท่ีนัง่ทางสายการบินจะจดัเป็นโซนกรุ๊ปมาให ้ทางบริษทัฯม่สามารถท่ีจะร้อง
ขอไดว้า่จะขอท่ีนัง่โซนไหน และในบางคร้ังท่ีนัง่บนเคร่ืองอาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัหมดกบัคนในครอบครัว แต่อยา่งไรเสียทาง
เจา้ท่ีและหวัหนา้ทวัร์จะพยายามอยา่งเตม็ท่ีเผ่ือท่ีจะไดน้ัง่ดว้ยกนักบัคนในครอบครัว ทั้งน้ีจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั และ
โปรดเขา้ใจ 

 
เง่ือนไขการจอง 

1. วางเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ทนัทีโดยโอนเขา้บญัชี  แลว้ e- mail /Line สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  พร้อมหนา้พาสปอร์ตมา
ดว้ย  ( พาสปอร์ตตอ้งมีอายใุชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน )  

2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 30 วนั  
 
เง่ือนไขการยกเลกิ 
 ยกเลิกการเดินทางขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกกรณี  
*** โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านถึง 6 เดือนหรือไม่  หากมีการผิดพลาดทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ   *** 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

***ผูโ้ดยสารทุกคนท่ีเดินทางจากประเทศไทย (หรือมีประวติัอยูใ่นประเทศไทยในช่วง 7 วนัก่อนเดินทางเขา้ฮ่องกง และไดรั้บ
วคัซีน COVID19 อยา่งนอ้ย 2 เขม็)  จะตอ้งเตรียมเอกสารก่อนเดินทางและปฏิบติัตามมาตรการดา้นสาธารณสุขของทางการ
ฮ่องกง ดงัน้ี*** 

ก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง 

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

2. หลกัฐานการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ท่ีไดรั้บการรับรองโดยทางการฮ่องกง ขั้นต ่า 2 เขม็ 

3. แสดงผลตรวจหาเช้ือฯ ดว้ย Rapid Antigen Test (RAT) ภายใน 24 ชัว่โมงก่อนก าหนดเวลาเคร่ืองออก 

หลงัเดินทางเขา้ฮ่องกง 

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

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

ในกรณีมีผลตรวจวา่พบเช้ือฯ ผูเ้ดินทางจะถูกแยกกกัในสถานท่ีท่ีทางการฮ่องกงก าหนด หรือถูกส่งตวัไปรักษาในสถานพยาบาล 
ตามแต่กรณี 

 
 
 

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


                                                                                                                           

 

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

