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ฮอ่งกง-นองปิง-วดัแชกงหมวิ 4วนั 3 คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC (CX ) 

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

 

• ขอพรเทพเจา้แหง่โชคลาภ 
• ถา่ยรปูตรงจุดชมววิทีเ่ขาวคิตอเรยีพคี 

• ชอ้ปป้ิงสิน้คา้แบรนดเ์นมบนถนนนาธานและยา่นจมิซาจุย่ 
• ชมการแสดงแสง ส ี เสยีง A Symphony of Lights 
เดนิทาง ม.ีค.66 เร ิม่ตน้ ราคา 23,999 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                           

 

 
วนัแรกฃองการเดนิทาง   สวุรรณภมู-ิฮอ่งกง                                                                                                                                                                                      
 
08.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิRow   โดยสายการบนิ Cathay Pacific  โดยมเีจา้หนา้ที่

คอยอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแดท่า่น 
11.40 น. เหนิฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airway  เทีย่วบนิที ่CX750    (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
03.30 น ถงึทา่อากาศยานใหม ่Chek Lap Kok เกาะลันเตา หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร   

แลว้ จากน าทา่นเดนิทาง   โรงแรมทีพ่ัก ผา่นสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซึง่เป็นสะพาน
แขวนทางรถยนต ์และรถไฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ความยาวมากกวา่ 2.2  กโิลเมตร ทา่นจะได ้ ชมทวิทศัน์
ของเกาะฮอ่งกง จากนัน้   

 เย็น        อาหารกลางวัน/เย็นไมร่วมในรายการ  จากนัน้ใหท้า่นอสิระตามอัธยาศัย  
 
วนัทีส่อง อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นโรงแรมทีพ่กั                                                                                                                                                               
.                                                                                                                                อาหาร เชา้/-/- 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BREAK FAST 

ของ       โรงแรม   จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงไปตามส
ถามทีต่า่งๆบางสถานทีอ่นุญาตใิหเ้ขา้โดยไมต่อ้ง
โชว ์QR Code สเีขยีว 

 1.จมิซาจุย่ (Tsim Sha Tsui)   
เป็นยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของซึง่เป็นทีรู่จ้ักอยา่งด ี
ของนักเดนิทาง เพราะเป็นทัง้แหลง่ชอ้ปป้ิงและ
ยา่นทีพ่ักหลากหลายระดบั เมือ่เอย่ถงึ จมิซาจุย่ 
นักทอ่งเทีย่วทีเ่คยไปฮอ่งกงแลว้น่าจะนกึถงึคอื
อา่วววิตอเรยีอันสวยงาม ถนนนาธาน ทอดยาว
ตัง้แต ่จมิซาจุย่ จนถงึยา่น ปริ๊นซเ์อ็ดเวริด์ เต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ตา่งๆมากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัทั่วโลก เครือ่งหนังชัน้ด ีหา้งสรรพสนิคา้ทันสมัย ตลาด
กลางคนื และสนิคา้พืน้เมอืงของฮอ่งกง  รา้นอาหารและรา้นคา้ทีน่่าสนใจตามซอกตกึ เรยีกไดว้า่ จมิซาจุย่ 
คอืสวรรคข์องนักชอ้ปอยา่งแทจ้รงิ 
 

2.มงกก๊ (Mong Kok) เรยีกไดว้า่เป็นยา่นทีพ่ักอาศัยและชอ้ปป้ิงทีห่นาแน่นทีส่ดุในฮอ่งกง หาก  ทีน่ี่คอื
สวรรคส์ าหรับคนชอบรองเทา้ เพราะมรีองเทา้ ผา้ใบแบรนดต์า่งๆ ใหเ้ลอืกเรยีกไดว้า่เกอืบจะทกุยีห่อ้ ทกุ

ประเภท จนถกูเรยีกวา่ “ตลาดรองเทา้” (Sneaker Market) 
นอกจากนี้ ยา่นมงกก๊ยังมหีนึง่ในตลาดทีเ่ป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุใน
ฮอ่งกง คอื เลดีส้ม์ารเ์กต็ (Ladies Market) ซึง่ตัง้อยูบ่นถนน
ตงุชอย (Tung Choi Street) เป็นแหลง่ขายสนิคา้ประเภทเสือ้ผา้
และเครือ่งประดับราคาถกูส าหรับสตรทีกุวัย ทัง้เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ 
รองเทา้ และของทีร่ะลกึในราคา จงึสะดวกตอ่การเลอืกซือ้เลอืกหา
สนิคา้แตล่ะประเภท เชน่ ถนนไซเยงิชอย (Sai Yeung Choi 
Street) ขายอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์เครือ่งส าอาง และเสือ้ผา้ ถนน
ชานตงุ (Shantung Street) และถนนแดนดาส (Dundas Street) 
ขายสนิคา้แฟชัน่และเครือ่งประดับ 
    เทรนดล์า่สดุจากญีปุ่่ นและตะวันตก  

 
 



                                                                                                                           

 

3. ควนีสโ์รด (Queen’s Road)   เป็นถนนสายเกา่แกย่า่นเซ็นทรัล 
(Central) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ชัน้น าระดับไฮเอนดต์ลอดทัง้สาย และเป็น
ถนนหลักส าหรับการมาเทีย่วโซนเซ็นทรัล นอกจากจะมชี็อปแบรนดเ์นม อาท ิ
Longchamp, Marks & Spencer, Coach, Gucci, Zara, Topshop เปิดอยู่
ตลอดเสน้ทางแลว้ ยา่นน้ียังมรีา้นอาหารชือ่ดังจ านวนมากทีช่าวฮอ่งกงและ
นักทอ่งเทีย่วนยิมไปหาของอรอ่ยรับประทาน รวมทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของบันได
เลือ่นทีย่าวทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 
 
4. หวา่นไฉ (Wan Chai) เป็นอกียา่นหนึง่ทีเ่หมาะแกก่ารเดนิเลน่และชอ้ป
ป้ิง เพราะสองขา้งทางบนถนนควนีส ์อสีต ์(Queen’s East) นัน้นักทอ่งเทีย่ว

จะพบกบัรา้นขายเครือ่งหวายและเฟอรน์เิจอรจ์นีคณุภาพเยีย่มมากมาย สว่นทีส่ปรงิ การเ์ดน้ เลน (Spring 
Garden Lane) จะมเีสือ้ผา้สง่ออกมตี าหนนิดิหน่อยในราคาน่าสนใจใหไ้ดเ้ลอืกอยา่งเพลดิเพลนิ ส าหรับ
คนทีช่ ืน่ชอบในเทคโนโลย ีหวา่นไฉ๋คอมพวิเตอรเ์ซ็นเตอร ์(Wanchai Computer Center) บนถนนเฮน
เนสซี ่(Hennessy Road) คอืสวรรค ์เพราะตกึน้ีเต็มไปดว้ยฮารด์แวร ์ซอฟทแ์วร ์อปุกรณ์เสรมิ สว่นถนน
ไทยวนก็เป็นถนนทัง้สายเรยีงรายไปดว้ยของเลน่ทีย่ั่วใจ มตีัง้แตข่องเลน่ใหมล่า่สดุไปจนถงึของเลน่
คลาสสกิ 

 
5. คอสเวยเ์บย ์(Causeway Bay) เป็นอกีหนึง่ยา่นชอ้ปป้ิงในเกาะฮอ่งกงรมิ ถนนเฮนเนสซี ่(Hennessy 

Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหา้งหา้งโซโก ้(Sogo) และ ไฮซึน่เพลส (Hysan 
Place) ซึง่ตัง้อยูเ่ยือ้งๆกนั ภายในหา้งโซโกเ้ต็มไปดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหาร
ชือ่ดังจ านวนมาก บนพืน้ทีช่อ้ปป้ิงกวา่ 17 ชัน้ โดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบรนด์
ระดับกลางอยา่ง Gap, MAX & Co., DKNY, Calvin Klein ฯลฯ ทัง้น้ีภายใน
ยังมรีา้น T Gallerie by DFS รา้นปลอดภาษี รวมแบรนดส์นิคา้ระดับ luxury 
หลากหลายยีห่อ้ทัง้ Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Dior, Prada ฯลฯ 
รา้นอาหาร 
 
 

 
วนัทีส่าม PCR /เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย ์-วคิตอเรยีพคี-nongping 360’  นมสัการพระใหญโ่ปลนิ-City 
Gate Outlet                                                                                                                   อาหาร เชา้/-/- 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BREAK FAST ของโรงแรม    

น าทา่นสูซ่ายหาด REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทนเสีย้วแหง่น้ีสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉาก
ในการถา่ยท าภาพยนตรห์ลายเรือ่งมรีปูป้ันของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้อง
คุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพร
จาก เจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่
ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี   
 



                                                                                                                           

 

จากนัน้  น าทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้สูย่อดเขา VICTORIA PEAK หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมเป็นจดุ
ชมววิทีค่ณุจะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม พาท่านเดนิทางสูจ่ดุชมววิ วคิตอเรยีพอ้ยท ์ใหท้า่นถา่ยรปูตาม
อัธยาศัย ทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัทศันียภาพของเกาะฮอ่งกงและฝ่ังเกาลนูซึง่เต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้าและ
อาคารตา่งๆทีส่รา้งตามหลักฮวงจุย้ 

 
จากนัน้  น าทา่นเดนิทางสูพ่ระใหญน่องปิง ซึง่ตัง้อยูฝ่ั่งเกาะลันเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเสน้ทาง
ลอยฟ้านองปิง  Ngong Ping Skyrail ทีจ่ะพาคณุชมทวิทัศนร์อบตัว 360  องศา ของเกาะลันเตา  จาก 
Tung Chung ตงุชุง  สูท่ีร่าบนองปิง  ในเวลา 25 นาท ี ทัง้อา่วตงุชงุ วนอทุยานลันเตาเหนือ  เมือ่ไปถงึ
ปลายทางลองแวะเยอืนสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่1.5 เฮคตาร ์ สิง่ทีน่่าสนใจ
หลายอยา่งของหมูบ่า้นน้ีทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารจะท าใหค้ณุเพลดิเพลนิอยูไ่ดห้ลายชัว่โมง(ไมร่วมคา่
บัตรผา่นประตเูขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ )   ท่านสามารถมองเห็นพระพุทธรปู  Giant Buddha & Po Lin 
Monastery  ทีร่ะดับความสงู 22  เมตร  ประทับกลางแจง้  องคใ์หญท่ีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุๆ สว่นของ
เกาะ  จากกระถางธปูขนาดใหญท่ีด่า้นลา่ง  ไตข่ึน้บันได 268 ขัน้  สูฐ่านทีอ่งค ์พระน่ังประทับอยู ่ เหนือ
ระดับน ้าทะเล  371  เมตรชมทวิทัศอันงดงาม   โดยรอบทีจ่ะท าใหค้ณุตืน่ตะลงึ  แลว้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง
ทีซ่ติีเ้กทเอา้ทเ์ลตตามอัธยาศัย ซึง่มสีนิคา้เบนแนมลดราคามากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย    

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน /อาหารเย็น   ท่านสามารถ ชอ้ปป้ิงตามศนูยก์ารคา้ ตามอัธยาศัย 
 
วนัทีส่ ี ่  วดัเจา้แมก่วนอมิวดัฮองฮ า-กงัหงัจวิเวอรี-่รา้นหยก-วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน- กรงุเทพฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
.                                                                                                                                                                                                          อาหาร เชา้/เทีย่ง/- 

 
เชา้    อาหารเชา้สไตลช์าวฮอ่งกง แบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร   

หลังอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางสูว่ดัเจา้แมก่วนอมิฮงุฮ า ทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นโชค
ลาภเงนิค.ศ.1873   ม ี ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดจนีดัง้เดมิ และถอืเป็นวัดทีม่ี
ชือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในฮอ่งกง น าทา่นท าพธิยีมืเงนิเจา้แมก่วนอมิ เพือ่
ความมั่งคั่ง ร ่ารวยเงนิทองไหลมาเทมา  แลว้น าชมโรงงานฮอ่งกง จวิเวอรร์ี ่ทีข่ ึน้
ชือ่ชองฮอ่งกงกบังานดไีซนทีไ่ดร้ับรางวัลยอดเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ โดยการยอ่ใบพัด
ของกงัหันวักแชกง มาท าเป็นเครือ่งประดับ เชน่ จี ้แหวาน ก าไล เพือ่เสรมิชะตา จากนัน้น าทา่นชมโรงงาน
หยก(ฮวงจุย้) ทีม่สีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยก อาทเิชน่ก าไลหยก หรอืสตัวน์ าโชคเชน่ป่ีเซี๊ยะ ใชท้า่นได ้
เลอืกซือ้เป็นของฝากหรอืของทีร่ะลกึหรอืน าโชคใหก้บัทา่นเอง 
วดัแชกงหมวิ (Che Kung Temple) เป็นทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์เรือ่งของกงัหนัลมทีพ่ดัพาเอาสิง่ไม่
ดอีอกจากชวีติ เชือ่วา่การหมนุกงัหันกลับทศิ จะชว่ยหมนุชวีติพลกิผันจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้ท าใหวั้ดนี้มี
ชือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ วัด กงัหนัลม เดมิทวัีดนี้เป็นวัดเล็กๆ ทีเ่กา่แกแ่ละไดอ้นุรักษ์ไวเ้ป็นโบราณสถาน 
อยูท่างดา้นหลังของเรอืนใหม ่สว่นเรอืนใหม ่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเน้ือที ่50,000 ตารางฟตุ สรา้งขึน้
เพือ่ระลกึถงึทา่นแชกง นักรบผูซ้ ึง่ปกป้องจกัรพรรดริาช องคส์ดุทา้ยแหง่วงศซ์ง่  



                                                                                                                           

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นเดนิทางสูวั่ดหวังตา้เซยีน วัดหวังตา้เซยีน Wong 
Tai Sin Temple (หวอ่งไทซ่นิ) น าทา่นนมัสการ เทพเจา้
หวังตา้เซยีน ณ วัดหวังตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของ
ฮอ่งกง เทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูล รักษาโรคภัยไขเ้จ็บและ พบ
กบัผูค้นมากมายทีน่ าธปู และ ของ มาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ 
ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึ ฤกษ์มงคลในการทางธรุกจิ หรอื
ตามทีค่นไทยเรยีกกนัอยา่งคุน้ปากเป็นภาษาจนีแตจ้ิว๋วา่ “วดั
หวงัตา้เซยีน”นัน้เป็นวัดลัทธ ิเตา๋ทีช่าวฮอ่งกงและนักทอ่ง
ทอ่งที ่เดนิทางมาเทีย่วฮอ่งกงโดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายจนี
ใหค้วามศรัทธากนัมาก วัดน้ีม ีอายกุวา่รอ้ยปี ไดช้ือ่วา่เป็น  
วัดทีใ่ครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาทกุสิง่     
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร  ( พเิศษ เมนู
หา่นยา่งเลศิรส) 

จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานเช็คแลบกก๊ 
03.55 น.   เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิค เทีย่วบนิที ่CX701  กลับสูก่รงุเทพฯ   
06.00 น.     ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร * * * * * * * * * * * * * * * * *  

ธรรมเนียมการไหว้เทพเจ้าแชกง 
* เมื่อเข้าไปในศาลให้ยืนอยู่เบือ้งหน้ารูปป้ันขนาดมหมึาของท่านแชกง 
* อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่น 
* ท าพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตา โดยใช้นิว้ชีห้มุนกังหันตามเข็มนาฬิกา 
* ถ า้ชีวิตในปีทีผ่่านมาไม่ดี ให้ใช้มือซ า้ยหมุนด้านซ้ายไปขวา 
* ถ า้ชีวิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวไปซ้าย 
* เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ตีกลอง อีก 3 คร้ัง ดังๆ เพื่อให้เป็นทีรั่บรู้ท่ัวกันทัง้ฟ้าดิน และให้พรน้ันสม ประสงค ์

 



                                                                                                                           

 

 
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดั 

โดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั 

อัตราค่าบรกิาร 

ก าหนดเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ เด็กอาย ุ2-11 

ปี พกักบัผูใ้หญ ่
1 ทา่น มเีตยีง 

เด็กอาย ุ2-11 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น มเีตยีง 

เด็กไม่
มเีตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

18-21 กมุภาพันธ ์2566 23,999 23,999 23,999 22,999 6,500 

25-28 กมุภาพันธ ์2566 23,999 23,999 23,999 22,999 6,500 

04-07 มนีาคม 2566 24,999 24,999 24,999 23,999 7,500 

11-14 มนีาคม 2566 23,999 23,999 23,999 22,999 6,500 

18-21 มนีาคม 2566 24,999 24,999 24,999 23,999 7,500 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้Economy 
✓  คา่รถรับสง่น าเทีย่วตามรายการ 
✓ คา่อาหาร และคา่เขา้ชมตามระบรุายการ 
✓  คา่ธรรมเนียมวซีา่ ยกเวน้คนตา่งดา้ว 
✓ คา่ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,0000  บาท  ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์และผูท้ีเ่ดนิทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี หรอื 

อาย ุ75-85 ปี ความคุม้ครอง  50 % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย และผูเ้ดนิทางอายเุกนิ 85 ปี ไมคุ่ม้ครอง 
✓  คา่ขนกระเป๋าทา่นละ 1ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. 
✓ คา่หอ้งพัก สอง-สาม ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง ในโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืในระดับเดยีวกนั 
✓ คา่ภาษีสนามบนิไทยและฮอ่งกง และคา่สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ ค านวณ ณ วันที ่ 1 ต.ค. 2565 

คา่บรกิารนีไ้มร่วม    
 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์(คดิค านวณจากคา่บรกิาร กรณีตอ้งการ)   
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (คดิค านวณจากคา่บรกิาร กรณีตอ้งการ  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทท์างไกล คา่เครือ่งดืม่ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  1,000 *** เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กนั  
 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรท์ีเ่ดนิทางจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น ***เด็กและผูใ้หญจ่า่ยเทา่กนั  

 
หมายเหต ุ 

➢ พระใหญน่องปิง เป็นของแถม หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยทางเจา้หนา้ทีจ่ะไมอ่นุญาตใหข้ึน้กระเชา้เพราะถอืเรือ่ง
ความปลอดภัยเป็นหลกั ดังนัน้จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สนิ  

➢  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ยกเลกิโปรแกรมกระเชา้นองปิง ในกรณีทีก่ระเชา้ปิดปรบัปรงุ 
➢ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายใด ๆ อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุ

งาน 
การกอ่การจลาจล ความ   ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกหรอืเขา้ประเทศ เป็นตน้  

➢ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสภาวะของสายการบนิ 
โรงแรม และสภาวะทางการ เมอืงโดยถอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

➢ บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
➢ บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู
หาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

➢ หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่
ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

➢ บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

➢ รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

➢ ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋
เครือ่งบนิ ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 



                                                                                                                           

 

➢ กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้
แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

➢ หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดของ
ทางสายการบนิ  จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ 

➢ กรุณาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ทีม่กีารนัดหมาย 
➢  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผูร่้วมเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น  หาผูร่้วมเดนิทาง  
➢ **** ออกเดนิทางขัน้ต า่ 10 ทา่น (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
➢ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นวันเดอืนทางของทา่น ในกรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
➢ การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดังกลา่ว  คอื

รา้นรา้นจวิเวอรี ่ รา้นหยก(ฮวงจุย้)  รา้นบวัหมิะ  รา้นผา้ไหม  แตไ่มไ่ดม้กีารบังคับซือ้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่ว
จะตอ้งจ่ายคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

➢ เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิทีซ่ือ้มาเป็นตั๋วกรุ๊ป ดังนัน้ทีน่ั่งทางสายการบนิจะจัดเป็นโซนกรุ๊ปมาให ้ทางบรษัิทฯมส่ามารถทีจ่ะ
รอ้งขอไดว้า่จะขอทีน่ั่งโซนไหน และในบางครัง้ทีน่ั่งบนเครือ่งอาจจะไมไ่ดน่ั้งตดิกันหมดกับคนในครอบครัว แตอ่ยา่งไร
เสยีทางเจา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรจ์ะพยายามอยา่งเต็มทีเ่ผือ่ทีจ่ะไดน่ั้งดว้ยกันกับคนในครอบครัว ทัง้น้ีจงึเรยีนมาเพือ่ทราบ
โดยทั่วกัน และโปรดเขา้ใจ 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. วางเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ทันทโีดยโอนเขา้บัญช ี  แลว้ e- mail /Line สลปิโอนเงนิมาทีบ่รษัิทฯ  พรอ้ม
แฟกซห์นา้พาสปอรต์มาดว้ย  ( พาสปอรต์ตอ้งมอีายใุชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน )  
2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกรณุาโอนกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิการเดนิทางขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทกุกรณี  
*** โปรดตรวจสอบหนังสอืเดนิทางของทา่นวา่มอีายกุารใชง้านถงึ 6 เดอืนหรอืไม ่ หากมกีารผดิพลาดทางบรษัิทฯ จะไม่
รับผดิชอบใดๆ   *** 

***เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ*** 

 
 

***ผูโ้ดยสารทกุคนทีเ่ดนิทางจากประเทศไทย (หรอืมปีระวัตอิยูใ่นประเทศไทยในชว่ง 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้
ฮอ่งกง) จะตอ้งเตรยีมเอกสารกอ่นเดนิทางและปฏบิัตติามมาตรการดา้นสาธารณสขุของทางการฮอ่งกง 
ดังน้ี*** 

กอ่นเดนิทางเขา้ฮอ่งกง 

1. กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ออนไลน ์Health Declaration Form ของทางการฮอ่งกง
ที ่https://www.chp.gov.hk/hdf เพือ่ใหไ้ดร้ับ QR Code ส าหรับใชแ้สดงตอ่เจา้หนา้ทีท่ีท่า่อากาศยาน
ฮอ่งกง โดย QR Code จะมอีาย ุ48 ชัว่โมง 

2. หลักฐานการไดร้ับวัคซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ทีไ่ดร้ับการรับรองโดยทางการฮอ่งกง 
3. แสดงผลตรวจหาเชือ้ฯ ดว้ย Rapid Antigen Test (RAT) ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นก าหนดเวลาเครือ่งออก 

หลงัเดนิทางเขา้ฮอ่งกง 

4. เขา้รับการตรวจหาเชือ้ฯ ดว้ยวธิ ีRT-PCR ทีท่า่อากาศยานนานาชาตฮิอ่งกง โดยเมือ่เขา้รับการตรวจหาเชือ้ฯ 
แลว้ ผูเ้ดนิทางสามารถเดนิทางไปยังทีพ่ักไดท้ันท ี

5. หลังเดนิทางเขา้ฮอ่งกง ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารสงัเกตการณ์ดา้นการแพทย ์3 วัน (มขีอ้จ ากดัเรือ่งการ
เขา้ไปในสถานทีต่า่ง ๆ ดังกลา่วแลว้ขา้งตน้) และตอ้งเขา้รับการตรวจหาเชือ้ฯ ดว้ยวธิ ีRT-PCR ทีศ่นูย์
ตรวจหาเชือ้ชมุชนของทางการฮอ่งกง (Community Testing Centre) ในวันที ่2, 4 และวันที ่6 (นับวันที่
เดนิทางถงึฮอ่งกงเป็นวันที ่0) 

6. ในกรณีมผีลตรวจวา่พบเชือ้ฯ ผูเ้ดนิทางจะถกูแยกกกัในสถานทีท่ีท่างการฮอ่งกงก าหนด หรอืถกูสง่ตัวไป
รักษาในสถานพยาบาล ตามแตก่รณี 

 

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

