
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26288 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



Hong Kong  
Free Day 3 วัน 2 คืน 

โดยสายการบนิ Emirates (EK) 
 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

24 – 26 ม.ีค. 66 19,900.- 4,900.- 

06 – 08 เม.ย.66  20,900.- 4,900.- 

07 – 09 เม.ย.66 20,900.- 4,900.- 

13 – 15 เม.ย.66  22,900.- 4,900.- 

14 – 16 เม.ย.66 21,900.- 4,900.- 

15 – 17 เม.ย.66 21,900.- 4,900.- 

29 เม.ย.66 – 01 พ.ค.66 20,900.- 4,900.- 

04 – 06 พ.ค.66 19,900.- 4,900.- 

05 – 07 พ.ค.66  19,900.- 4,900.- 

12 – 14 พ.ค.66  19,900.- 4,900.- 

26 – 28 พ.ค.66 19,900.- 4,900.- 

03 – 05 มิ.ย.66  20,900.- 4,900.- 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หวัหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
 



 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค่า โรงแรมทีพ่ัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ (EK384 : 13.45-17.40) – 
สนามบินนานาชาติฮ่องกง - อเวนวิออฟเดอะสตาร์ (AoS 
Avenue of Stars) - ซมิโฟนอ็ีอฟไลท์ส (Symphony of 
Lights) 

- - - 
Kimberley Hotel หรอืเทียบเท่า
ระดบั 4 ดาว 

2 อิสระชอ้ปปิ้ งถนนนาธานตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ 
Optional 

1.กระเชา้นองปิง360 ไหว้พระใหญเ่กาะลนัเตา  หรือ  

2. สวนสนกุ Disneyland 

 - - 
Kimberley Hotel หรอืเทียบเท่า
ระดบั 4 ดาว 

3 จุดชมวิวฮ่องกง View Point-Repulse Bay- วัดนางชฉีหีลิน  
-โรงงานจวิเวอรร์ี่ -รา้นหยก - วัดนางชฉีหีลิน - วดัหวังต้า
เซยีน  - วัดแชกงหมวิ - สนามบินนานาชาติฮอ่งกง - 
กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ (EK385 : 21.00-23.15) 

  -  

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK384 : 13.45-17.40) – สนามบิน

นานาชาติฮ่องกง - อเวนิวออฟเดอะสตาร ์(AoS Avenue of Stars) - ซมิโฟนี

อ็อฟไลท์ส (Symphony of Lights) 

สําคัญ  ** ก่อนออกเดินทางมายังสนามบิน กรุณาตรวจหาเช้ือ COVID-19 ด้วยชุดตรวจโควิดแบบ 

Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 24 ช่ัวโมง และถ่ายรูปผลตรวจคู่กับพาสปอร์ต พร้อมกับระบุวัน

และเวลาท่ีตรวจ เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าท่ีสนามบิน ณ วันเดินทาง ** 

10.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10  โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวย

ความสะดวกแก่ทุกท่าน  

หมายเหตุ 

เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเป็นต๋ัวกรีประบบ Random ไม่สามารถล็อกท่ีน่ังได้ ท่ีน่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกันและ

ไม่สามารถเลือกช่วงท่ีน่ังบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน 

13.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศฮ่องกง โดย เทีย่วบินที ่EK364 

17.40 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กแลปก๊อก ประเทศฮ่องกง (เวลาท้องถ่ินท่ีฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 

ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) เม่ือเดินทางถึงสนามบินฮ่องกง

ให้เตรียมผล QR CODE สีเขียว เพื่อแสดงแก่ทางเจ้าหน้าสนามบิน รับสายคล้องคอพร้อมด้วย

บาร์โค้ดท่ีไม่ซ้าใคร และชุดตรวจหาเช้ือโควิด-19 เจ้าหน้าท่ีจะพาไปยังพื้นท่ีส าหรับการตรวจหา

เช้ือ และเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุบริเวณล าคอ โดยวิธีการ RT-PCT TEST (แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

หลังจากน้ันจึงผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ 



 น าท่านเดินทางสู่ ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Star) จ าลองมาจาก Hollywood Walk of Fame 

“ถนนฮอลลีวูดแห่งเอเชีย” ต้ังอยู่บริเวณทางเหนือของท่าเรือวิคตอเรีย สถานท่ีแห่งน้ีเป็น

สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมภาพยนตร์  มีท้ังรูปป้ันและรอยประทับของฝ่า

มือของนักแสดงท่ีมีช่ือเสียง เช่น บรูซ ลี (Bruce Lee) , เหมย ย่ันฟาง (Anita Mui) , เฉินหลง (Jackie 

Chan) เป็นต้น  

20.00 น. น าท่านชม การแสดงโชว์ แสง ส ีเสยีง สุดย่ิงใหญ่ (A Symphony of Lights ณ ริมอ่าววิคตอเรีย  

วิวตึกสูงระฟ้ากว่า 40 ตึก ท้ังฝ่ังฮ่องกงและเกาลูนในยามค่าคืนท่ีเปิดไฟอย่างสวยงาม ในแต่ละตึก 

จะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆ เข้ากับจังหวะเพลงตลอดการแสดงโชว์ 

เย็น อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศยั  

พักที ่  Kimberley Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ี

น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน) 

วันทีส่อง Free day อิสระช้อปปิ้ งถนนนาธานตามอัธยาศยั  

หรอืเลือกซื้อ Optional 1.กระเช้านองปิง360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา  หรอื 

2. สวนสนุก Disneyland 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า  ณ ภัตตาคาร เมนู ต่ิมซํา  (มื้อที ่1) 

เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศยั เพ่ือสะดวกกับการช้อปปิ้ ง 

 (ทางเลือกท่ี1 อิสระให้ท่าน สู่แหล่งช้อปป้ิงท่ี ย่านจิมซาจุ่ยถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนม

จากท่ัวทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซ้ือสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยม
แบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าช้ันเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งท่ีคุณต้องการ ศูนย์การค้าท่ี
กว้างขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมห้องเสื้อท่ีจ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติช่ือ
ดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกท้ังยังเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารช้ันเลิศบรรยากาศหรูเลือก
อร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปป้ิงท่ี โอเช่ียนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า 
Brand Name ช้ันน าท่ีมีให้เลือกชมและ  ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO 
ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี Toy'sR Us  

 (ทางเลือกที ่1) OPTION : น่ังกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา (ราคาทัวรไ์ม่รวมค่า
กระเช้าไป-กลับ แบบธรรมดาท่านละ 1 ,500) พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา ได้ว่าเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกงน าคณะข้ึนสู่ด้านบนโดยกระเช้านองปิง 360(หาก
ทัศนวิสัยไม่เอ้ืออ านวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเช้าอาจปิดให้บริการ เราจะน าท่านขึ้น
สักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ)ให้ท่านได้สักการะ
พระใหญ่เกาะลันเตาเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิกลางแจ้งใหญ่ท่ีสุดในโลกองค์พระท าข้ินจาก
การเช่ือมแผ่นทองสัมฤทธ์ิปกว่า 200 แผ่นเข้าด้วยกันหันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และ
มองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหินเบ้ืองล่าง ให้ท่านชมความงดงามตามอัธยาศัย *ราคา
กระเช้าไป-กลับ แบบครสิตัล ท่านละ 2,000 
**กระเช้านองปิง 360 ลูกค้าต้องสั่งจองล่วงหน้า 7 วัน ก่อนเดินทาง (หรือแจ้ง ณ วันท าการจอง
ทัวร์ เดินทางครบ 10 ท่านบริการรถรับส่งฟรี) ***มีต๋ัวเอง เดินทางอิสระตามอัธยาศัย   



 (ทางเลือกที ่2)  : นําทุกท่านเทีย่วสวนสนุกระดับโลก Disneyland (ไม่รวมค่าบัตรเข้า) 
ช่วงวันธรรมดา : ผู้ใหญ่ 639HKD/ เด็ก 475HKD (ไม่รวมบรกิารรถรบัส่ง 50HKD/ท่าน) 
วันทีม่คีนเยอะ: ผู้ใหญ่ 699HKD / เด็ก 524HKD (ไม่รวมบรกิารรถรบัส่ง 50HKD/ท่าน) 
วันทีม่คีนเยอะเป็นพิเศษ : ผู้ใหญ่ 759HKD / เด็ก 524HKD (ไม่รวมบรกิารรถรบัส่ง 50HKD/
ท่าน) 
หากมต๋ัีวมาเองอิสระเดินทางตามอัธยาศยั 
***เดินทางข้ันตา่ 10 ท่าน / หากไม่ครบจ านวนหัวหน้าทัวร์ไทยจะคอยอ านวยความสะดวกให้กับ
ทุกท่านด้วยการน่ังรถไฟจากสถานี Tung Chung (ตงชง) เปล่ียนสถานีท่ี Sunny Bay เพื่อน่ังรถไฟ
ขบวนมิกก้ีเมาส์เข้า สวนสนุก Disneyland  
 
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเล่นเคร่ืองเล่นในโซนต่างๆ ท่ีมีเคร่ืองเล่นแบบใหม่ท้ังโซน Tomorrow 
Land มีท้ัง Space Mountain หรือในโซน Adventure เคร่ืองเล่นโซนใหม่ Iron Man ให้ทุกท่านได้
ถ่ายภาพท่ีระลึกกับ Mickey Mouse หรือบางท่านอยากจะเล่น หรือถ่ายภาพ พร้อมกับชมขบวน
พาเหรดในตัวการ์ตูนของวอล์ทดิสนีย์อย่างเต็มอ่ิม ตามอัธยาศัย จนกว่าถึงเวลานัด 

เย็น อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศยั  

พักที ่  Kimberley Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ี

น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน) 

วันทีส่าม จุดชมวิวฮ่องกง View Point-Repulse Bay- วัดนางชฉีหีลิน  -โรงงานจิวเวอร์

รี ่-ร้านหยก - วัดนางชีฉีหลิน - วัดหวังต้าเซียน  - วัดแชกงหมิว - สนามบิน

นานาชาติฮ่องกง - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (EK385 : 21.00-23.15) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า  ณ ภัตตาคาร เมนู ต่ิมซํา  (มื้อที ่2) 

 น าท่านสู่ จุดชมวิวฮ่องกง View Point ท่ีซ่ึงท่านจะสามารถมองเห็นตึก ในฮ่องกง พร้อมถ่ายรูป

เก็บเป็นท่ีระลึก 

 น าท่านเท่ียวเกาะฮ่องกง หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมหาดทราย Repulse Bay หาดทรายรูป

จันทร์เสี้ยวแห่งน้ีสวยทีสุดแห่งหน่ึง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูป

ป้ันของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซ่ึงท าหน้าท่ีปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่

ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้า

แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกันว่าข้ามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพิ่มข้ึน 3 ปี 

จนกว่าถึงเวลานัด 

 น าท่านชม โรงงานจิวเวอรร์ี ่ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาท า

เป็นเคร่ืองประดับ อาทิ จ้ี  แหวน ก าไล เพื่อให้เป็นเคร่ืองประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตา

และเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ย แล้วน าไปท าพิธีปลุกเสกท่ีวัดแชกงหมิว และน าท่านชม ร้านหยก มี

สินค้ามากมายเก่ียวกับหยก อาทิ ก าไลหยก หรือสัตว์น าโชคอย่างป่ีเสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกช้ือเป็น

ของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกน าโชคแด่ตัวเอง  



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่3)  

 วัดนางชฉีีหลิน (Chi Lin Nunnery) เป็นวัดขนาดใหญ่ท่ีมีเพียงแม่ชีพ านักอยู่ ภายในวัดมีอาคารไม้

สวยๆ และสถานท่ีเก็บพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงมีสวนและสระบัวท่ีให้ความสงบแก่ดวงวิญญาณ 

วัดมีขนาดใหญ่โตและสวยงามมาก ประกอบไปด้วยส่วนท่ีเป็นวัด ส านักชี สวนจีน ท่ีพัก และ

ร้านอาหารมังสวิรัติ ในบริเวณวัดมีวิหารอยู่รายรอบ 13 หลัง ด้านในส านักชีน้ัน จะประกอบไปด้วย

อาราม 4 ทิศ โดยด้านรอบนอกวัดจะเป็นตึกสูงใหญ่ท่ีแสดงถึงความเป็นเมืองของฮ่องกง แต่ภายใน

วัดกลับเงียบสงบมากๆ ให้ความรู้สึกสงบร่มเย็นแก่ผู้ไปเยือน 

 วัดหวังต้าเซยีน หรือ ซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน (Wong Tai Sin Temple) ขอพร ท่านหว่องไท่ซิน ท่ี

ช่าอกันว่า “สามารถประทานพรให้ทุกค าขอ”    

สักการะ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งความร่ารวยท่ีจะน าพาโชคลาภมาให้ เล่ืองลือในด้านการ

ให้พรโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ารวย และการประสบผลส าเร็จจากสิ่งท่ีขอไว้ โดยทางวัด

จะมีธูปและแผ่นทองให้คนละ 1 ชุด เพื่อน าไปปิดทองลงบนองค์ไฉ่ซิงเอ๊ียะ เร่ิมจากการไหว้ขอพร 

และต้ังจิตอธิษฐานด้านนอก น าธูปไปปักลงบนกระถางโดยใช้มือซ้ายเท่าน้ัน จากน้ันเจ้าหน้าท่ีจะ

เปิดประตูให้เข้าไปด้านใน ก่อนเข้าไปเจ้าหน้าท่ีจะแจกถุงพลาสติกส าหรับสวมหุ้มรองเท้าอีกที 

ด้านในจะมีซินแสคอยแนะน าวิธีการขอพรให้อย่างละเอียด วิธีการขอพรให้เดินวนตามเข็มนาฬิกา

รอบเทพเจ้าไฉ่ซิงเอ๊ียะท้ัง 5 องค์ จนครบ 3 รอบ ขณะท่ีเดินผ่านแต่ละองค์ให้ขอพรและไหว้ 3 คร้ัง 

เม่ือเดินจนครบให้กลับมายืนท่ีองค์ตรงกลาง บอกช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี ท่ีมาไหว้ท่าน ต้ังจิต

อธิษฐานขอพรมองไปท่ีใบหน้าของท่าน หลังจบพิธีทางวัดจะมอบก้อนทองเป็นของท่ีระลึกให้คน

ละ 1 อัน (ชุดสักการะไหว้องค์ไฉ่ซิงเอ๊ียะ ส าหรับท่านท่ีต้องการเข้าสักการะภายในวิหารเท่าน้ัน 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ชุดละ 100 HK$/ท่าน ส่วนท่านใดท่ีไม่ประสงค์จะเข้าสักการะ สามารถไหว้พระ

ขอพรด้านนอกได้)   

ขอพรเน้ือคู่ เทพเจ้าด้ายแดง “เทพเจ้าหยุคโหลว” หรือท่ีรู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือ

ผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The Moon) เร่ืองการขอเน้ือคู่  

วิธขีอพรกับ เทพเจ้าหยุคโหลว (เทพเจ้าแห่งความรกั) ผู้ผูกด้ายแดง 

- ส าหรบัผู้หญิง: ไหว้ท่ีองค์ท่านเทพ 3 ครั้ง เดินไปทางรูปปั้ นเจ้าสาว และอธิษฐานขอคู่ เมื่อเสรจ็

แล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปท่ีรูปปั้ นเจ้าบ่าว ใช้มือลูบท่ีเท้าเจ้าบ่าว 3 ครั้ง โดยท่ีมือท่ีท าเป็นรูป

ตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมอืออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ท่ีเชือก  

- ส าหรับผู้ชาย: ไหว้ท่ีองค์ท่านเทพ 3 ครั้ง เดินไปท่ีรูปปั่ นเจ้าบ่าว และอธิษฐานขอคู่ เมื่อเสร็จ

แล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปท่ีรูปปั้ นเจ้าสาว ใช้มือลูบท่ีเท้าเจ้าสาว 3 ครั้ง โดยท่ีมือท่ีท าเป็นรูป

ตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ท่ีเชือก เป็นอัน

เสรจ็ขั้นตอน 

 วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน (Che Kung Temple) ขอพรพเรื่องการเดินทางปลอดภัย สุขภาพ

แข็งแรง โชคลาภ และเงินทอง วัดดังฮ่องกง ท่ีดังมาถึงเมืองไทย เป็นวัดท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน

กว่า 300 ปี ภายในวัดมีรูปป้ันสีทองเหลืองอร่าม ต้ังตระง่านท้ังซ้ายและขวา เป็นวัดศักด์ิสิทธ์ิท่ีมี



ความเช่ือในเร่ืองกังหันลม โดยความหมายของใบพัดท้ัง 4 คือ เดินทางปลอดภัย อายุยืนยาว เงิน

ทองไหลมาเทมา และสมปรารถนาทุกประการ  

หากหมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ จะพัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกชีวิต และน าสิ่งดีๆ เข้ามาแทน คน

ไทยเช่ือกันว่าหากมาขอพรท่านแชกง และหมุนกังหัน จะช่วยเร่ืองการเดินทางปลอดภัย สุขภาพ

แข็งแรง โชคลาภ และเงินทอง 

 ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเช็กแลปก๊อก 

21.00 น.          ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เทีย่วบินที ่EK385 

23.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

Hong kong Free Day 3 วัน 2 คืน 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

24 – 26 ม.ีค. 66 19,900.- 4,900.- 

06 – 08 เม.ย.66  20,900.- 4,900.- 

07 – 09 เม.ย.66 20,900.- 4,900.- 

13 – 15 เม.ย.66  22,900.- 4,900.- 

14 – 16 เม.ย.66 21,900.- 4,900.- 

15 – 17 เม.ย.66 21,900.- 4,900.- 

29 เม.ย.66 – 01 พ.ค.66 20,900.- 4,900.- 

04 – 06 พ.ค.66 19,900.- 4,900.- 

05 – 07 พ.ค.66  19,900.- 4,900.- 

12 – 14 พ.ค.66  19,900.- 4,900.- 

26 – 28 พ.ค.66 19,900.- 4,900.- 

03 – 05 มิ.ย.66  20,900.- 4,900.- 



ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หวัหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 
**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED 

แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทน

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน  

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน 

ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมน้ันๆ 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของ

กรมธรรม์ 

*เง่ือนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง

เจ้าหน้าท่ี ** 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่าผู้เดินทาง

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูตก าหนด) 

2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ 

3. ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 

5. ค่าภาษีน้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน 



6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปีบริบูรณ์) 

7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป) 

8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิร์มเดินทางก่อนทุกคร้ัง เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหาก

ไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

3. การช าระค่าบริการกรุณาช าระมัดจ า ค่าทัวร์ 10,000 บาท / ท่าน   

4. กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

6. การยกเลิกการเดินทาง 

***เง่ือนไขการยกเลิกทัวรเ์ป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเทีย่วและมัคคุเทศก์*** 

6.1 แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

6.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา ส่วนท่ีเหลือ 50% หัก 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 

6.3 แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินท้ังหมด 

**ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิด

กฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและไต้หวัน ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ

เจ้าหน้าท่ีเท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่

สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิ้น** 

6.4 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

ตามนโยบายการการท่องเท่ียวของประเทศฮ่องกง ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลคือ โรงงาน

จิลเวอร่ี ร้านหยก เป็นต้น ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ หากจะซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน  

 



เน่ืองจากทัวร์คร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน หากต้องการแยกตัวออกจากคณะ

เดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคิดค่าด าเนินการแยกท่องเท่ียวเป็นเงิน 300 USD / ร้าน / ลูก

ทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เน่ืองจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯจะขอถือ

ว่าท่านรับทราบ และยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ 

180 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตา่ 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง

ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

มาตรการข้ันตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการฮ่องกงท่ีใช้บังคับกับผู้เดินทางเข้า

ฮ่องกงจากประเทศไทย ดังน้ี 

 ตรวจหาเช้ือ COVID-19 ด้วยชุดตรวจโควิดแบบ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนออกเดินทางมาสนามบินภายใน 

24 ช่ัวโมง ถ่ายรูปผลตรวจคู่กับพาสปอร์ต พร้อมกับระบุวันและเวลาท่ีตรวจ หากผลเป็นลบสามารถเดินทางไป

ท่ีพักได้ทันทีโดยไม่ต้องกักตัว 

** เง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ข้ึนอยู่สถานการณ์ และมาตรการของทาง

รฐับาลฮ่องกง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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