
                                                                                                                           

 

 
 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 25610 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

ฮอ่งกง-นองปิง-วดัแชกงหมวิ 4วนั 3 คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 

 
เดนิทางโดยสายการบนิ Emirates Airline (EK) 

(พกัโรงแรม 4 ดาว ยา่นชอ้ปป้ิง 3 คนื ) 

ฟรี!!! น่ังกระเช้านองปิง 360นมัสการพระใหญ่  ชอ้ปป้ิงซิตีเ้กทเอ๊าทเ์ลท 

เดนิทาง 12-15 มกราคม 2566      25,999.- 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ กลางวนั เย็น โรงแรม 

DAY สนามบนิสวุรรณภมู-ิฮอ่งกง 

EK384 13:45-17:40 
 

   Prudential Hotel 
หรอืเทยีบเทา่  ( 4 ดาว)         

DAY2 เจา้แมก่วนอมิฮงุฮ า-วัดแชกงุ - หวังตา้เซยีน-เจา้แม่กวนอมิ

รพีลัสเบย-์ชมววิแบบพาโนราม่าวคิตอเรยีพคี-ซฟีู๊ ดหลหียูห่มุน่  
 A Symphony of Lights 

   Prudential Hotel 
หรอืเทยีบเทา่  ( 4 ดาว)         

DAY3 น่ังกระเชา้นองปิง360 นมัสการพระใหญ ่-ชอ้ปป้ิง CITY GATE 
OUT LET -หรอืเลอืกซือ้ดสินียแ์ลนด ์ผูใ้หญ ่3,999 บาท /เด็ก

3,000 บาท 

   Prudential Hotel 
หรอืเทยีบเทา่   ( 4 ดาว)         

DAY4 อสิระชอ้ปป้ิง-กรุงเทพฯ    
EK385 21:00-23:15                                                                                                                                                                                                             

    

 

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง                อาหารเย็น 

10.30 น.       คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู9 แถว T  สายการบิน อิมิเรสตแ์อรไ์ลน(์ EK384 )เพื่อท าการเช็คอินโดยมีเจา้หนา้                       

ของบรษิัทฯ อ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง 
13.45 น. เหินฟ้าสูฮ่่องกง โดยสายการบินอิมิเรสต ์แอรไ์ลน ์ เที่ยวบนิที่ EK384 บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

  17.40 น ถึงท่าอากาศยานใหม ่Chek Lap Kok เกาะลนัเตา ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร แลว้น าท่านเขา้สูโ่รงแรม 
เย็น              รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร  (1) จากนัน้ใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั  
     พกัที่   Prudential Hotel หรือเทียบเท่า  ( 4 ดาวย่านชอ้ปปิ้ง )         
 
 
 

 



                                                                                                                           

 

วันทีส่อง  เจ้าแม่กวนอิมฮุงฮ า-วัดแชกุง - หวังต้าเซียน-เจา้แม่กวนอิมรีพลัสเบย-์ชมวิวแบบพาโนรามา่วิคตอเรยีพีค-                
A Symphony of Lights                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
.                                                                                                                                                                                                   อาหาร เช้า/เท่ียง/- 

เชา้     อาหารเช้าสไตลช์าวฮ่องกง แบบต่ิมซ า ณ ภัตตาคาร  (2) 
น าท่านสูว่ัดเจ้าแม่กวนอิมฮุงฮ า ที่มีชื่อเสียงดา้นโชคลาภเงินค.ศ.1873   มี  ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบวดัจีนดัง้เดิม และ
ถือเป็นวดัที่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งในฮ่องกง น าท่านท าพิธียืมเงนิเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความมั่งคั่ง ร  ่ารวยเงินทองไหล
มาเทมา 
วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร  ่าลือถึงความศกัด์ิสิทธิ์ เรื่องของกงัหนัลมที่พดัพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เชื่อว่า
หมนุกงัหนักลบัทิศ จะช่วยหมนุชีวิตพลิกผนัจากรา้ยกลายเป็นดีได ้ท าใหว้ดันีม้ีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  
วดั กังหันลม เดิมทีวดันีเ้ป็นวดัเล็กๆ ที่เก่าแก่และไดอ้นรุกัษไ์วเ้ป็นโบราณสถาน อยู่ทางดา้นหลงัของเรือนใหม ่
สว่นเรือนใหม่ สรา้งเสรจ็ในปี 1993 บนเนือ้ที่ 50,000 ตารางฟตุ สรา้งขึน้เพื่อระลกึถึงท่านแชกง นกัรบผูซ้ึ่งปกปอ้ง 
จกัรพรรดริาช องคส์ดุทา้ยแห่งวงศซ์่ง 

       ธรรมเนียมการไหว้เทพเจ้าแชกง 
                * เม่ือเขา้ไปในศาลให้ยืนอยู่เบือ้งหน้ารูปป้ันขนาดมหมึาของท่านแชกง  
             * อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งม่ัน 
              * ท าพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตา โดยใช้นิว้ชีห้มุนกังหันตามเข็มนาฬิกา 
             * ถ า้ชีวิตในปีทีผ่่านมาไม่ดี ให้ใช้มือซ า้ยหมุนด้านซ้ายไปขวา 
               * ถ า้ชีวิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย 
              * เม่ือหมุนกังหันเสร็จแล้ว ตีกลอง อีก 3 ครั้ง ดังๆ เพื่อให้เป็นทีรั่บรู้ 
                ท่ัวกันทัง้ฟ้าดิน   และให้พรน้ันสม ประสงค ์

 
น าท่านเดินทางสูว่ดัหวงัตา้เซียน Wong Tai Sin Temple  
(หว่องไท่ซิน) น าท่านนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน หนึ่งในวดัที่โด่ง
ดงัที่สดุของฮ่องกง เทพซึ่งขึน้ชื่อในการดแูล รกัษโรคภยัไขเ้จ็บและ 
พบกบัผูค้นมากมายที่น  าธูป และ ของ มาสกัการะเพื่อขอพรต่างๆ 
ตัง้แต่เรื่องความรกัไปจนถึง ฤกษม์งคลในการทางธุรกิจ หรือตามที่
คนไทยเรียกกนัอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า  “วัดหวังต้า
เซียน” นัน้เป็นวดัลทัธิเต๋า  ที่ชาวฮ่องกงและนกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
ชาวไทยเชือ้สายจีนใหค้วามศรทัธากนัมาก วดันีม้ี อายกุว่ารอ้ยปี ได้
ชื่อว่าเป็น วดัที่  ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาทุกสิ่ง 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร  (3) 
น าชมโรงงานฮ่องกง จิวเวอรร์ี่ ที่ขึน้ชื่อชองฮ่องกงกบังานดีไซนท์ี่ไดร้บัรางวลัยอดเยี่ยม และ
ใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้  
โดยการย่อใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็นเครื่องประดบั เช่น จี ้แหวาน ก าไล เพื่อเสรมิ
ชะตา ใชท้่านไดเ้ลือกซือ้เป็นของฝากหรือของที่ระลกึหรือน าโชคใหก้บัท่านเอง    
 

น าท่านสูห่าดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทรเ์สีย้วแห่งนีส้วยที่สดุแห่งหนึ่ง 



                                                                                                                           

 

และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรื่อง  มีรูปป้ันของเจา้แม่กวนอิมและ 
เจา้แม่ทินโห่ว ซึ่งท าหนา้ที่ปกปอ้งคุม้ครองชาวประมง ใหท้่านนมสัการขอพรจาก 
เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิรมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุ 
ซึ่งเชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมีอายเุพิ่มขึน้ 3 ปี       
จากนัน้น าท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึน้สูย่อดเขา VICTORIA PEAK   
หนึ่งในแหลง่ท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นจดุชมวิวที่คณุจะตอ้งทึ่งกบั 
ความสวยงาม   พาท่านเดินทางสูจ่ดุชมวิว วิคตอเรียพอ้ยท ์ ใหท้่าน 
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  ท่านจะไดต้ื่นตาต่ืนใจกบัทศันียภาพของเกาะ 
ฮ่องกงและฝ่ังเกาลนู ซึ่งเต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้าและอาคารต่างๆ 
ที่สรา้งตามหลกัฮวงจุย้  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร  (ซีฟู๊๊ด หลี่หยู่หมุ่น)  (4) 
 

        
 
 
 
 
  น าทา่นชม A Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ริ่มตน้ใน    
  เวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดงมลัติมีเดียสดุยอดตระการตา 
  ที่ไดร้บัการบนัทกึในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง    และเสยีงที่  
  ยิ่งใหญ่ที่สดุของโลกครอบคลมุพืน้ที่อาคารตกึระฟ้าส าคญัต่างๆที่ 
  ตัง้อยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรีย   โดยบนดาดฟ้า ของตกึเหลา่นี ้ 
  จะประดบัประดาดว้ยแสงไฟ ซึง่เพียงกดสวิตชก์็จะสอ่งแสงสว่าง 
  ตระการตาเป็นสีต่าง ๆแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง 
   พกัที่   Prudential Hotel หรอืเทียบเท่า  ( 4 ดาวย่านชอ้ปปิง้ )          

 

วันทีส่าม  น่ังกระเช้านองปิง360-นมัสการพระใหญ่ -ช้อปป้ิง CITY GATE OUT LET -หรือเลือกซือ้ดิสนียแ์ลนด ์3,999 บาท  
                                                                                                                                               อาหาร เช้า/-/- 
เชา้     อาหารเช้าสไตลช์าวฮ่องกง แบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร (5) 

น าท่านเดินทางสูพ่ระใหญ่นองปิง ซึ่งตัง้อยู่ฝ่ังเกาะลนัเตา นั่ง
กระเชา้Ngong Ping 360 เหาะไปบนเสน้ทางลอยฟ้า Ngong 
Ping Skyrail ที่จะพาคณุชมทวิทศันร์อบตวั 360  องศา ของเกาะ
ลนัเตา  จาก Tung Chung ตุงชุง  สูท่ี่ราบนองปิง  ในเวลา 25 
นาท ี ทัง้อ่าวตงุชงุ วนอทุยานลนัเตาเหนือ  เม่ือไปถึงปลายทาง
ลองแวะเยือนสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบน
พืน้ที่ 1.5 เฮคตาร ์ สิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างของหมู่บา้นนีท้ัง้ 



                                                                                                                           

 

รา้นคา้และรา้นอาหารจะท าใหค้ณุเพลิดเพลินอยู่ไดห้ลายชั่วโมง(ไม่รวมค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ )   ท่านสามารถ
มองเห็นพระพทุธรูป  Giant Buddha & Po Lin Monastery  ที่ระดบัความสงู 22  เมตร  ประทบักลางแจง้  องคใ์หญ่ที่สดุในโลก
จากเกือบทกุๆ สว่นของเกาะ  จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ดา้นลา่ง  ไต่ขึน้บันได 268 ขัน้  สูฐ่านที่องค ์พระนั่ง 
ประทบัอยู่  เหนือระดบัน า้ทะเล  371  เมตรชมทิวทศัอนังดงาม   โดยรอบที่จะท าใหค้ณุตื่นตะลงึ  
 แลว้ใหท้่านอิสระช้อปป้ิงทีซ่ตีิเ้กทเอ้าทเ์ลตตามอธัยาศยั ซึ่งมสีินคา้เบนแนมลดราคามากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้มากมาย  
 
 

 
 
 
 

 
      

** ท่านสามารถซือ้Option Disneyland ได ้ในราคา ผูใ้หญ่ 3,999 บาท /เด็ก3,000 บาท**  
(ตั๋วอย่างเดียว ซือ้ครบ 8 ท่านมีรถรับ-ส่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

พกัที่   Prudential Hotel หรือเทียบเท่า  ( 4 ดาวย่านชอ้ปปิ้ง )         
วันทีส่ี่  อิสระช้อปป้ิง-กรุงเทพฯ                                                                                                                                                                                                               
.                                                                                                                                                                                                                      อาหาร -/-/- 
 
 
 
 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตคาร   (6) 
 จากนัน้ใหท้่านไดอ้ิสระตามอธัยาศยั  ไดช้อ้ปปิ้งย่านซิมซาโจ่ย  (Tsim Sha Tsui) เป็นแหลง่ส าคญัของการชอ้ปปิ้ง 
 ที่ถกูอกถกูใจนกัชอ้ปทั่วโลก ทัง้สินคา้แบรนดเ์นม หลากหลาย และอาหารขึน้ชื่อตน้ต าหรบัฮ่องกง   

       ถึงเวลานดัหมายน าท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเช็คแลบก๊ก 
21.00 น.      เหินฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินอิมิเรสตไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี EK385  กลบัสูก่รุงเทพฯ   
23.15 น.      ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  



                                                                                                                           

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * ขอบพระคณุทกุท่านที่ใชบ้รกิาร * * * * * * * * * * * * * * * * *  
รายการท่องเที่ยวนีอ้าจเปลี่ยนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธิข์องผูจ้ดั 

โดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ เด็กอาย ุ2-11 ปี 

พักกบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น มเีตยีง 

เด็กอาย ุ2-11 ปี 
พักกบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น มเีตยีง 

เด็กไมม่ี
เตยีง 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

12-15 มกราคม 2566 25,999 25,999 25,999 24,900 8,900 

ค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั ชัน้Economy 
✓  ค่ารถรบัส่งน าเที่ยวตามรายการ 
✓ ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมตามระบรุายการ 
✓  ค่าธรรมเนยีมวซี่า ยกเวน้คนตา่งดา้ว 
✓ ค่าประกนัอบุตัเิหตวุงเงิน1,000,0000  บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์และผูท้ี่เดินทางอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ปี ความคุม้ครอง  50 

% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั และผูเ้ดินทางอายเุกิน 85 ปี ไม่คุม้ครอง 
✓  ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 ก.ก. 
✓ ค่าหอ้งพกั 2-3ท่านต่อหนึ่งหอ้ง ในโรงแรมที่ระบ ุหรือในระดบัเดยีวกนั 
✓ ค่าภาษีสนามบินไทยและฮอ่งกง และค่าสิน้เปลืองเชือ้เพลิง ค านวณ ณ วนัท่ี  1 ต.ค. 2565 

ค่าบริการนี้ไม่รวม    
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์(คิดค านวณจากคา่บรกิาร กรณีตอ้งการ)   
 ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (คดิค านวณจากค่าบรกิาร กรณีตอ้งการ  
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื่น ๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าเครื่องดื่ม 

 ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขับรถ  คนละ 1,000/ ทริป *** เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเท่ากนั  
หมายเหตุ  
➢ พระใหญ่นองปิง เป็นของแถม หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยทางเจา้หนา้ทีจ่ะไม่อนญุาตใหข้ึน้กระเชา้เพราะถือเรื่องความปลอดภยัเป็น

หลกั ดงันัน้จะไม่มีการคนืเงนิใดๆทัง้สนิ  
➢  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ยกเลกิโปรแกรมกระเช้านองปิง ในกรณีทีก่ระเช้าปิดปรับปรุง 
➢ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใด ๆ อนัเกดิจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน 

การก่อการจลาจล ความ   ล่าชา้ของเที่ยวบิน การถกูปฏิเสธไม่ใหอ้อกหรือเขา้ประเทศ เป็นตน้  
➢ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะ

ทางการ เมืองโดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

➢ บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษิัทฯ 
หรือค่าใชจ้า่ยเพิม่เติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

➢ หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



                                                                                                                           

 

➢ บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

➢ รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อกีครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ
เป็นท่ีเรียบรอ้ย อยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

➢ ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรบัสงูขึน้ บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์
ดงักล่าว 

➢ กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบรกิารจากสายการบิน บรษิัทขนส่ง 
หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้รกิาร บรษิัทฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

➢ หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดของทางสายการบิน  จะไม่
มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ 

➢ กรุณาตรงต่อเวลาทกุครัง้ที่มกีารนดัหมาย 
➢  ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากผูร้ว่มเดินทางไม่ถงึ 10 ทา่น  หาผูร้ว่มเดินทาง  
➢ **** ออกเดินทางขัน้ต ่า 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 15 ทา่นขึน้ไป (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
➢ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้
➢ การท่องเที่ยวประเทศจีนนัน้จะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวดงักล่าว  คือรา้นรา้นจิวเวอรี ่ รา้น

หยก(ฮวงจุย้)  รา้นบวัหิมะ  รา้นผา้ไหม  แต่ไม่ไดม้ีการบงัคบัซือ้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิ่ม ทางบรษิัทฯ จะขอถือ
ว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

➢ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินที่ซือ้มาเป็นตั๋วกรุ๊ป ดงันัน้ท่ีนั่งทางสายการบินจะจดัเป็นโซนกรุ๊ปมาให ้ทางบรษิัทฯม่สามารถที่จะรอ้งขอไดว้า่จะขอที่
นั่งโซนไหน และในบางครัง้ที่นั่งบนเครื่องอาจจะไม่ไดน้ั่งตดิกนัหมดกบัคนในครอบครวั แต่อยา่งไรเสียทางเจา้ที่และหวัหนา้ทวัรจ์ะพยายาม
อย่างเตม็ที่เผ่ือที่จะไดน้ั่งดว้ยกนักบัคนในครอบครวั ทัง้นีจ้ึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั และโปรดเขา้ใจ 

เงือ่นไขการจอง 
1. วางเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ทนัทีโดยโอนเขา้บญัชี  แลว้ e- mail /Line สลิปโอนเงินมาที่บรษิัทฯ  ที่มีอายใุชง้านอย่างนอ้ย 6 เดือน )  
2. ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือกรุณาโอนกอ่นการเดินทาง 30 วนั  
 
เงือ่นไขการยกเลิก 
 ยกเลิกการเดินทางขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทกุกรณี  
*** โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทางของท่านว่ามีอายกุารใชง้านถงึ 6 เดือนหรือไม่  หากมกีารผิดพลาดทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ   *** 

 
***เมื่อท่านได้ช าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ*** 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 

***ผู้โดยสารทุกคนทีเ่ดินทางจากประเทศไทย (หรือมีประวัติอยู่ในประเทศไทยในช่วง 7 วันกอ่นเดินทางเข้า
ฮ่องกง)  จะต้องเตรียมเอกสารก่อนเดินทางและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการฮ่องกง 
ดังนี*้** 

         ก่อนเดนิทางเข้าฮ่องกง 

1. กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ออนไลน ์Health Declaration Form ของทางการฮ่องกง
ที่ https://www.chp.gov.hk/hdf เพื่อใหไ้ดร้บั QR Code ส าหรบัใชแ้สดงตอ่เจา้หนา้ที่ที่ท่าอากาศยานฮ่องกง 
โดย QR Code จะมีอาย ุ48 ชั่วโมง 

2. หลกัฐานการไดร้บัวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ที่ไดร้บัการรบัรองโดยทางการฮ่องกง ไม่นอ้ยกว่า 3 เข็ม 
3. แสดงผลตรวจหาเชือ้ฯ ดว้ย Rapid Antigen Test (RAT) ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลาเครื่องออก 

 

            หลังเดินทางเข้าฮ่องกง 

4. เขา้รบัการตรวจหาเชือ้ฯ ดว้ยวิธี RT-PCR ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดยเม่ือเขา้รบัการตรวจหาเชือ้ฯ 
แลว้ ผูเ้ดินทางสามารถเดินทางไปยงัที่พกัไดท้นัท ี

5. หลงัเดินทางเขา้ฮ่องกง ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารสงัเกตการณด์า้นการแพทย ์3 วนั  (มีขอ้จ ากดัเรื่องการ
เขา้ไปในสถานที ต่าง ๆ ดงักลา่วแลว้ขา้งตน้) และตอ้งเขา้รบัการตรวจหาเชือ้ฯ ดว้ยวิธี RT-PCR ที่ศนูยต์รวจหา
เชือ้ชมุชนของทางการฮ่องกง (Community Testing Centre) ในวนัที่ 2, 4 และวนัที่ 6 (นบัวนัที่เดินทางถึง
ฮ่องกงเป็นวนัที่ 0) 

6. ในกรณีมีผลตรวจว่าพบเชือ้ฯ ผูเ้ดินทางจะถกูแยกกักในสถานที่ที่ทางการฮ่องกงก าหนด หรอืถกูสง่ตวัไปรกัษา
ในสถานพยาบาล 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

