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การเตรียมตวัเขา้ประเทศฮ่องกง 

ขัน้ตอนกอ่นเขา้ฮ่องกงและสนามบิน 

1. มีใบรับรองผลฉีดวัคซีนภาษาอังกฤษ (อาย ุ12 ปีขึน้ 3 เข็ม, อาย ุ5-11 ปี 2 เข็ม, อายนุอ้ยกว่า 5 ปี ไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงผล

วัคซีน) 

2. ขณะที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามัยตลอดเวลา ยกเวน้ตอนรับประทานอาหาร หากฝ่าฝืนปรับ 5,000  

HKD 

3. ในกรณีถา้มีการตรวจว่าพบเชื้อโควิด-19 ท่านจะถกูแยกกกัตวัในสถานที่ที่ทางการที่ฮ่องกงก าหนดจะมีวิธีการดงันี้ 

1. ถกูส่งตวัไปรักษาในสถานพยาบาล  

2. กกัตวัอยู่ในโรงแรมทีพ่ัก 

**ท่านตอ้งกกัตวัจนกว่าผลตรวจจะไม่พบเช้ือแลว้ถึงจะสามารถเดินทางกลบัประเทศได*้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
   

วนัแรก     สนามบินสวุรรณภมิู – ฮ่องกง - มาเกา๊ – ศาลเจา้แม่ทบัทิม –  

               เดอะเวเนเชียน – อิสระชอ้ปป้ิง    ( อาหารเท่ียง ) 

23:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน เคานเตอร ์K ชัน้ 4 อาคารผ ูโ้ดยสาร

ขาออกระหว่างประเทศ สายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน ์ โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯ คอย

อ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที่นัง่ก่อนออกเดินทาง 

02.00 น. น าท่านเดินทางส ู ่ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี HX780 

14:25 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนดัพบประตู

ทางออก   

 

หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรฮ่องกงแลว้ น าท่านเดินทางสู่ มาเกา๊ โดยรถ

โดยสารปรบัอากาศ ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง  น าท่านขา้ม สะพาน ฮ่องกง-จไูห่-มา

เกา๊ (HZMB) ซ่ึงเป็นสะพานยาว 55 กม. ประกอบดว้ยถนนเชื่อมฮ่องกง 12 กม. สะพานหลกั 

29.6 กม. และถนนเชื่อมจไูห่ 13.4 กม. เป็นสะพานขา้มทะเลที่มีอโุมงคย์าวที่สดุในโลก ด าเนนิการ

ตลอด 24 ชัว่โมง HZMB ท าใหเ้มืองใหญ่ในสามเหลี่ยมปากแมน่ า้เพิรล์อยู่ห่างจากฮ่องกงโดยใช้

เวลาเดินทางจากฮ่องกงไมเ่กิน 3 ชัว่โมง และจะใชเ้วลาเพียง 40 นาทีในการเดินทางเป็นระยะทาง

ประมาณ 42 กม. จากท่าเรือฮ่องกงไปยังท่าเรือจไูห่และท่าเรือมาเกา๊ 

มาเกา๊ เป็นประเทศเล็กๆทีม่ีพื้นที่ 27.3 ตร.กม. หลงัจากโปรตเุกสไดท้ าพิธีส่งมอบมาเกา๊คืนแก่

จีน เมื่อวันที่ 20 ธนัวาคม 1999 มาเกา๊ ก็ไดร้ับการขนานนามใหมว่่า "เขตปกครองพิเศษมา

เกา๊” โดยที่อดีตชาวประมงและชาวนาจากมณฑลกวางตุง้มาตัง้รกรากในมาเกา๊ก่อนใชช้ื่อว่า "โอ

หมนุ" หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า"ประตแูห่งการคา้ขาย" เนือ่งจากเป็นเมืองที่ตัง้อยู่ ณ ปากแมน่ า้จ ู

เจียงหรือแมน่ า้ไขม่กุทางตอนใตข้องมณฑลกวางเจาดงันัน้ผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ินจึงยินดี

ตอ้นรับพ่อคา้และนกัส ารวจชาวโปรตเุกส ทกุวันนีม้าเกา๊เป็นเขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และเชน่เดียวกบัฮ่องกง เขตปกครองพิเศษเล็กๆ อย่างมาเกา๊ก าลงัเติบโต มีการ

สรา้งอาคารเพิ่มมากขึน้บนพื้นที่ที่ไดจ้ากการถมทะเล และจ านวนสถานที่ท่องเที่ยวก็เพิ่มจ านวน

มากขึน้และมีความหลากหลายมากขึน้ดว้ย สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสงัคมของมาเกา๊ที่แตกตา่งไปจาก

ที่อื่นๆ  โดยที่มีชมุชนจากตะวันออกและตะวันตกเติมเต็มซ่ึงกนัและกนั 



 
 
 
 
 

เท่ียง          รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่  วดัอามา่  หรือที่ร ูจ้กั

กนัในนามของ ศาลเจา้แมท่บัทิม  ตัง้อยู่

บริเวณเหาดบารร์า สรา้งขึน้เพื่อเป็นการ

ถวายสกัการะแก่อามา่ องคเ์ทพธิดาแห่ง

ทอ้งทะเล โดยมีต านานเล่าว่ามีหญิงสาว

ชื่อ ‘หลิงม่า’ เป็นชาวฟูเจี้ยน ตอ้งการขา้ม

ฝัง่มายังคาบสมทุรเอา้เหมิน จึงขอโดยสาร

มากบัเรือประมง ล าเล็กๆ ล าหนึง่ แต่

ระหว่างที่เรือล่องอยู่ก็กลบัมีพายเุกิดขึน้ท า

ใหเ้รือล าอื่นๆ อับปางลง  แตด่ว้ย

ปาฏิหาริยก็์ท าใหเ้รือของหลิงมา่เดินทางมาถึงฝัง่ไดอ้ย่างปลอดภยั  แตเ่มื่อกา้วเทา้ขึน้บนฝัง่เธอก็

ลอยขึน้ไปบนฟ้าและหายลับไป  ชาวประมงทัง้หลายจึงเชื่อกนัว่าเธอเป็นธิดาแห่งทอ้งทะเล และนบั

แตน่ัน้ดินแดนแห่งนีก็้ไดร้ับการขนาน  นามว่า ‘อ่าวของอาม่า’  อ่านเป็นภาษาจนีว่า ‘อามา เกา’ 

และเพี้ยนมาเป็นมาเกา๊ในปัจจบุัน  วดัอาม่า คือวัดที่เก่าแก่ที่สดุ และ เก็บรักษาศิลปะวัตถเุก่าแก่ซ่ึง

มีมลูค่ามหาศาลไวม้ากมาย เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาไดย้าวนานที่สดุในมาเกา๊   วัด

อามา่ คือศนูยร์วมใจชาวมาเกา๊ ประกอบไปดว้ยประตทูางเขา้ ซุม้ประตแูห่ง การร าลึก หอสวดมนต ์

หอแห่งความเมตตา หอเจา้แมก่วนอิม และศาลาเซ้ิงเจา้ชานหลิง ที่ลว้นอทุิศใหแ้ดเ่ทพศักดิ์ส์ิทิธ์ิองค์

ตา่งๆ   ท าใหว้ัดอามา่ซ่ึงกอ่สรา้งมาก่อนที่ประเทศมาเกา๊จะถือก าเนดิ เป็นตวัแทนอันนา่ยก

ย่อง  ในการบอกเล่าถึงวฒันธรรมจีนที่หล่อหลอมอยู่ในศรัทธาแห่งลทัธิเตา๋ ขงจื้อ พทุธศาสนา 

และความ เชื่อในเทพเจา้   โดยภายในวัดอามา่นัน้ในมีกอ้นหินขนาดใหญ่   ซ่ึงแกะสลกัเป็นรปูเรือ

ส าเภาโบราณ   เพือ่เป็นสญัลกัษณแ์สดงว่าเป็นจดุที่เจา้แมอ่ามา่ย่างเทา้กา้วขึน้สู่ผืนดินมา

เกา๊   หนา้วัดมีรปูป้ันสิงโตหินอยู่ 2 ตวั   เชื่อกนัวา่หากใครไดห้มนุลกูแกว้ที่อยู่ในปากสิงโตไป

ทางขวา 3 ครั้ง พรอ้มตัง้จิตอธิษฐานแลว้จะสมหวังใน สิ่งที่

ปรารถนา นอกจากนัน้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกบัโชคลาภอีก

มากมาย ชาวประมงก่อนออกเดินเรือจะตอ้ง มาท าการสกัการะ 

เพื่อขอพรใหเ้ดินทางโดยปลอดภยั และหาปลากลบัมาไดม้ากๆ   

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  "วดัเจา้แม่กวนอิม"   ถือไดว้่าเป็น

วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สดุของมาเกา๊  ถกูสรา้งขึน้ตัง้แต่สมยั

ศตวรรษที่ 15 โดยเป็นที่ประดิษฐานขององคพ์ระโพธิสตัว์

กวนอิม   ซ่ึงเมื่อเดินผา่นประตใูหญ่หนา้วัดเขา้มาจะพบกบัภาพ

องคพ์ระสงักจัจายนก์่อนเป็นสิ่งแรก   มีความพิเศษอยู่ตรงที่ไม่

ว่าจะยืนมองจากมมุใดก็ตาม จะสามารถเห็นสายตาขององคท์่าน

มองมาในจดุที่เรายืนอยู่ตลอดเวลา แวะสกัการะภาพองคท์่านก่อนเป็นอย่างแรก จากนัน้จึง

สกัการะรปูป้ันของเหล่าทา้วจตโุลกบาลทัง้ 4 องค ์ที่ตัง้อยู่ติดๆ กนั ซ่ึงท าหนา้ทีค่อยดแูลปกป้อง

จากภยัอันตรายตา่งๆ จากทัง้ 4 ทิศ เหนอื ใต ้ออก ตก ก่อนเดินเขา้ไปสู่โถงใหญ่หรือหอพระ

โพธิสตัวก์วนอิมดา้นใน สกัการะขอพรปราศจากโรคภัยไขเ้จ็บและ สขุสมหวังในทกุเรื่อง ระหวา่ง



 
 
 
 
 

ทาง ผ่านชม เจา้แมก่วนอิมริมทะเล (goddess of mercy) เจา้แมก่วนอิมริมทะเล หรือเจา้แมก่วนอิม

ปรางคท์อง สรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทัง้องค ์มีความสงู 18 เมตร หนกักว่า 1.8 ตนั ประดิษฐานอยู่

บนฐานดอกบัวดงูดงามอ่อนชอ้ยโดยทางการโปรตเุกสสรา้งขึน้เพื่อ เป็นอนสุรณใ์หก้บัมาเกา๊ ใน

โอกาสที่ส่งมอบมาเกา๊คืนให ้จีนแผน่ดินใหญ่  

จากนัน้น าท่านสู่  "โบสถเ์ซนตป์อลล"์  สรา้งขึน้เมื่อตน้ศตวรรษที่ 17 

นบัเป็นสถานที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร ์ และ  เป็นสญัลกัษณ์

ประจ าเมืองมาเกา๊ โบสถแ์ห่งนีเ้คยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของ

ชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล   ตอ่มาในปี ค.ศ.1835    ไดเ้กิด

เพลิงไหมอ้ย่างรนุแรง ท าใหค้งเหลือแตซ่ากประตโูบสถด์า้นหนา้ และ

บันไดทางเขา้ดา้นหนา้ที่สงา่งาม หลงัจากที่มีการบรูณะขึน้ใหมใ่นปีค.ศ.

1991 นอกจากนีด้า้นหลงัโบสถย์ังมีการจดัพิพิธภณัฑท์างศาสนา

ขึน้  และยังมีหลมุฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนผูก้่อตัง้

โบสถ ์  ตลอดจน โครงกระดกูของชาวคริสตญ์ี่ปุ่น และเวียดนาม ที่

เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลงิไหมค้รั้งยิ่งใหญ่     

พาท่านเดินสู่ ย่านการคา้ส าคัญของมาเกา๊ หรือเซ็น

เตอรพ์อ้ยทม์าเกา๊ เรียกว่า "เซนาโดส้แควร"์  โดด

เดน่ดว้ยพื้นถนนที่ปูลาดดว้ยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น 

เปรียบเสมือนทอ้งทะเลอันอดุมสมบรูณล์อ้มรอบไป

ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส     อิสระใหท้่านได้

เดินเที่ยวและเลือกซ้ือสินคา้ที่มีชื่อเสียง เชน่ เสื้อผา้

สินคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย ยี่หอ้ อาทิ เชน่ ESPRIT, 

GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP 

ฯลฯ  พรอ้มชิม "ทารต์ไข"่ ของฝากชื่อดงัของ มาเกา๊ หรือจะซ้ือกลบัมาฝากคนที่ท่านรัก 

เชิญคณะอิสระ เพลินเพลินกบัความยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรเครือโกไท ท่านสามารถท ากิจกรรมที่

ตอ้งการ เดินเล่นบริเวณรอบๆโรงแรมที่พกั ถ่ายรปูคู่กบัหอ Eiffel โรงแรมTHE PARISIAN เลือก

ชมโชวต์า่งๆ ( กรณุา สอบถามเจา้หนา้ที่ตระกลูเฉินฯ หากตอ้งการส ารองบัตรชมโชวต์า่งๆ ของ

โรงแรม อาทิ Mongkey King, Thriller Live, และอีกมากมาย) เลือกเดินเล่นโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยนมา

เกา๊ THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL เป็นโรงแรมระดบั 6 ดาว ที่นีท่่านจะไดส้มัผสักบั

ความอลงัการของสถานที่โดยรอบพบกบัการตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอค บริเวณ

โรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตรข์องชาวเวนสิท่านจะไดพ้บกบัรา้นคา้ชอ้ปป้ิงกว่า 

350 รา้น มีทัง้สินคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท้่านเลือกและยังมีสปาสดุหรหูรา ใหท้่านเลือกใช ้



 
 
 
 
 

บริการ มีรา้นอาหารกว่า 20 รา้น และที่นัง่รองรับ

กว่า 1,000 ที ่นัง่ภายในมี เนือ้ที่กวา้งขวาง อิสระ

เขา้ชมคาสิโน เชิญเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย 

รา้นเบเกอรี ่แวะชิมและซ้ือขนมพ้ืนเมือง

รวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ ไมว่่าจะเป็น 

วิตามินสกดัจาก  ปลาทะเลน า้ลึก หรือ น า้นมผึ้ง ที่

ชว่ยบ ารงุผิวพรรณ หรือ เลือกซ้ือหมแูผน่ไปเป็น

ของฝากก็สามารถเลือกไดท้ี่นี ่ 

เย็น (อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั)   

น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  

 โรงแรม RIO / TAIPA SQUARE / CASA REAL MACAU หรือ ระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง  ฮ่องกง – วดัหวงัตา้เซียน - หาดรีพบัเบย ์– วิตอเรียพอยต ์–  

              อิสระชอ้ปป้ิง Ladies Market                 ( อาหารเชา้ / อาหารเท่ียง ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางส ู ่วดัหวงัตา้เซียน Wong Tai Sin Temple ( หว่องไท่ซิน ) 

นมสัการ เทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน หนึง่ในวัดที่โดง่ดงัที่สดุของฮอ่งกง เทพซ่ึง

ขึน้ชื่อในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกบัผูค้นมากมายที่น าธปู และ ของ มาสกัการะเพื่อขอ

พรตา่งๆ ตัง้แตเ่รื่องความรัก

ไปจนถึงฤกษม์งคลในการท า

ธรุกิจ หรือตามที่คนไทยเรียก

กนัอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีน

แตจ้ิ๋วว่า “วัดหวังตา้เซียน”นัน้

เป็นวัดลทัธิเตา๋ที่ชาวฮอ่งกง

และนกัท่องท่องที่ เดินทางมา

เที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทย

เชื้อสายจีนใหค้วามศรัทธากนั

มาก วัดนีม้ีอายกุว่ารอ้ยปี  ละ

ไดช้ื่อว่าเป็น  วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทกุสิ่ง เดิมทีวัดนีเ้ป็นเพียงศาลเจา้

เล็กๆ ในย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลงัไดม้ีการรวบรวมเงนิบริจาคแลว้ยา้ยวัดมา

ตัง้อยู่บนเกาะเกาลนูในที่ปัจจบุัน  



 
 
 
 
 

จากนัน้ท าทกุท่านส ู ่รีพลัส ์เบย ์

(Repulse Bay) หาดทรายรปูจนัทรเ์สี้ยว

แห่งนีเ้ป็นหาดที่สวยที่สดุแห่งหนึง่ในฮ่องกง 

ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนยิมในหมูช่าว

ฮ่องกงและนกัท่องเที่ยว และยังใชเ้ป็นฉากใน

การถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรื่อง มีรปู

ป้ันขนาดใหญ่ของเจา้แมก่วนอิมและเจา้แม่

ทินโห่ว ซ่ึงท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครอง

ชาวประมง โดดเดน่อยู่ท่ามกลางสวนสวยที่

ทอดยาวลงสู่ชายหาด ที่นีม่ีคลบัเฮา้สส์ไตลจ์ีนแบบดัง้เดิม และอาคารสไตลอ์าณานคิม รีพลัส ์

เบย ์ตัง้อยู่บนหาดรีพลัส ์เบย ์มีภตัตาคารและรา้นคา้ที่สามารถนัง่ชมวิวทะเลไดห้ลายแห่ง  จดุ

ชมวิวเดอะพีค(The Peak) อยู่ดา้นบนของยอดเขา วิคตอเรีย พีค Victoria Peak ซ่ึงยอดเขาที่สงู

ที่สดุในฝัง่ของเกาะฮ่องกงโดยมีความสงูจากประมาณ 552 จากระดบัน า้ทะเล เป็นที่เที่ยวอันดบั

หนึง่ที่คนนิยมไปมากที่สดุ เพราะเป็นทัง้จดุชมวิวมองเห็นภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกงได ้ 

ใหท้กุท่านไดช้อ้ปป้ิงตลาดเลด้ี มารเ์ก็ต(Ladies Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล ์

Night Market แบบบา้นเรา ไมไ่ดม้ีขายเฉพาะแตข่องผูห้ญิง แตม่ีของขายทกุสิ่งอย่าง เหมือนพวก

ตลาด Night ของบา้นเราเลย สินคา้ที่ขายกนัจะมีอยู่หลากหลายแบบ ประเภทสินคา้ที่ขายกนั

เชน่ เสื้อผา้ นาฬิกา กระเป๋า ตุก๊ตา ของฝาก ของที่ระลกึ ตา่งๆ ใครตอ้งการจะซ้ือของที่ระลึก

หรือของฝากตา่งๆ 

น าทกุท่านไปชมการแสดงแสงสีที่ SYMPHONY OF 

LIGHTS ความมหัศจรรยเ์ริ่มตน้ในเวลา 20.00 น.ทกุค า่

คืน การแสดงมลัติมีเดียสดุยอด ตระการตาที่ไดร้ับการ

บันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่

ยิ่งใหญ่ที่สดุของโลกครอบคลมุพื้นที่อาคาร ตึกระฟ้าส าคัญ

ตา่งๆ ที่ตัง้อยู่สองฟากฝัง่ของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้า

ของตึกเหล่านีป้ระดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกด สวิตชก็์จะ

ส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีตา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถึง

บรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกงอีกดว้ย 

ค ่า อิสระอาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

น าทกุท่านเขา้เช็คอินท่ี โรงแรม DORSETT KWUN TONG / KINGS หรือเทียบเท่า 

  



 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม     ฮ่องกง – วดัหวงัตา้เซียน - หาดรีพบัเบย ์– วิตอเรียพอยต ์–    

                   อิสระชอ้ปป้ิง Ladies Market                ( อาหารเชา้/อาหารเท่ียง ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน)  วดัหวงัตา้เซียน 

นมสัการ เทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน หนึง่ในวัดที่โดง่

ดงัที่สดุของฮ่องกง เทพซ่ึงขึน้ชื่อในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ 

พบกบัผูค้นมากมายที่น าธปู และ ของ มาสกัการะเพื่อขอพรตา่งๆ 

ตัง้แตเ่รื่องความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธรุกิจ หรือตามที่

คนไทยเรียกกันอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า “วัดหวังตา้เซียน”

นัน้เป็นวัดลทัธิเตา๋ที่ชาวฮ่องกงและนกัท่องท่องที่ เดินทางมาเที่ยว

ฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายจีนใหค้วามศรัทธากันมาก วัดนีม้ีอายกุว่ารอ้ยปี  ละไดช้ื่อว่า

เป็น  วดัที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทกุสิ่ง เดิมทีวัดนีเ้ป็นเพียงศาลเจา้เล็กๆ ใน

ย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลงัไดม้ีการรวบรวมเงนิบริจาคแลว้ยา้ยวัดมาตัง้อยู่บน

เกาะเกาลนูในที่ปัจจบุัน  

เดินทางส ู ่วดัแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นทีร่ า่ลือ

ถึงความศักดิ์สิทธ์ิ เรื่องของกงัหันลมที่พดัพาเอาส่ิงไมด่ีออก

จากชีวิต เชื่อว่าการหมนุกงัหันกลบัทิศ จะชว่ยหมนุชีวิตพลิก

ผนัจากรา้ยกลายเป็นดีได ้ท าใหว้ัดนีม้ีชื่อเรียกอีกอย่างหนึง่

ว่า วัดกงัหันลม เดิมทวีัดนีเ้ป็นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และไดอ้นรุักษ์

ไวเ้ป็นโบราณสถาน อยู่ทางดา้นหลงัของเรือนใหม ่ส่วนเรือน

ใหมส่รา้งเสร็จในปี 1993 บนเนือ้ที่ 50,000 ตารางฟุต สรา้งขึน้เพื่อระลึกถึงท่านแชกง นกัรบผู้

ซ่ึงปกป้องจกัรพรรดิราชองคส์ดุทา้ยแห่งวงคซ์่ง 

ธรรมเนียมการไหวเ้ทพเจา้แชกง 

• เม่ือเขา้ไปในศาลใหยื้นอย ูเ่บ้ืองหนา้รปูป้ันขนาดมหึมาของท่านแชกง 

• อธิษฐานขอพรและมองหนา้ท่าน อยา่งม ุ่งมัน่ 

• ท าพิธีหมนุกงัหนัแห่งโชคชะตา โดยใชน้ิ้วช้ีหมนุกงัหนัตามเข็มนาฬิกา 

• ถา้ชีวิตในปีท่ีผ่านมาไม่ดี ใหใ้ชม้ือซา้ยหมนุดา้นซา้ยไปขวา 

• ถา้ชีวิตดีอย ูแ่ลว้ก็ใหห้มนุกงัหนักลบัจากขวาไปซา้ย 

• เมื่อหมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ตีกลอง อีก 3 ครัง้ ดงัๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรบัร ูท้ัว่กนัทัง้ฟ้า

ดิน และใหพ้รนัน้สมประสงค ์

 



 
 
 
 
 

 

เท่ียง         รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่ ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังาน ดีไชนท์ี่ไดร้ับรางวัลอัน  ดบัเยี่ยม 

และใชใ้นการเสริมดวงเรื่องฮวง จุย้ โดยการย่อใบพดัของกงัหันวัดแชกง มาท าเป็น เครื่องประดบั 

ไมว่่าจะเป็น จี้ แหวน ก าไล เพื่อใหเ้ป็น เครื่องประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา  

และน าท่านชม รา้นหยก ทีม่ีสินคา้มากมายเกี่ยวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก หรือสัตวน์ าโชคอย่างป่ี

เสี๊ยะ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลึกหรือน าโชคแดต่วัท่านดว้ย 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นจิมซาจยุ (Tsim Sha 

Tsui) บนถนนนาธาน ฝัง่เกาลนู หากท่านตอ้งการ

อัพเดตเทรนดล์า่สดุของฮ่องกง ตอ้งถนนนาธาน 

ย่านจิมซาจุ่ย บนฝัง่ เกาลนู ถือเป็นแหล่งชอ้ปแห่ง

แรกของเกาะฮ่องกงที่ทนัสมยัที่สดุ มีรา้นคา้ไวเ้กือบ

ทกุประเภท รวมทัง้โรงแรมนบัสิบและ

หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ที่มีสินคา้แบรนดเ์นม

มากมายจากทกุมมุโลก ล า้สมยัสดุ ๆ แปลกใหม ่ย่านจิมซาจ ุ่ย เป็นย่านหนึ่งที่ครอบคลมุพื้นที่

ส่วนล่างของเกาะ ฮ่องกง ฝั่งเกาลนู แต่เดิมนั้น Tsim Sha Tsui เป็นเพียงหมู่บา้นเล็กๆ ติด

ทะเลและมีท่าเรือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 ภมูิภาคนี้ไดก้ลายเป็นเสน้ทางการคา้ที่ส าคัญ และ

ตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของประเทศอังกฤษในสงครามฝ่ิน ภายใตก้ารปกครองของ

ประเทศอังกฤษนั้น จิมซาจุ่ยมีความมัง่คัง่และไดร้ับการพัฒนาอย่างมากในฐานะศนูย์กลาง

ทางการคา้ และโดดเด่นในเรื่องของการคา้ขายตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา จิมซาจุ่ยเป็นสวรรค์ของ

นักชอ้ป ที่นี่มีรา้นคา้แบรนดเ์นม แผงขายของ และรา้นบูติกที่ไม่ซ า้แบบใครเรียงรายสดุลกูหู

ลกูตา แค่เดินเล่นแถว ถนนนาธาน หรือที่คนทอ้งถ่ินเรียกว่า “โกลเดน้ไมล”์ ก็สนกุแลว้ 

สัมผัสบรรยากาศรา้นเสื้อผา้ รา้นอาหาร และรา้นขายเครื่องประดับที่แข่งกันเรียกลกูคา้

ตลอดแนวถนนที่มีทั้งสินคา้หรหูราและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกสร์ะยิบระยับไปทัว่ ใกล้ๆ  บริเวณ

นี้จะมีหา้งสรรพสินคา้มากมาย เช่น หา้ง THE ONE, หา้ง iSQUARE ที่นี่คณุจะไดช้อ้ปสินคา้หรู

มีระดับและแบรนด์ดังภายในบรรยากาศติดแอร์เย็นสบายใหเ้วลากับทกุท่านอิสระชอ้ปป้ิง

ตลอดช่วงเชา้ 

น าทกุท่านเดินทางส ู ่สนามบินเช็กแลบ๊กก๊ ประเทศฮ่องกงเพ่ือเดินทางทางกลบั 

 

 

 

https://bakmiatiew.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%ae%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%87/


 
 
 
 
 

น าทกุท่านเดินทางส ู ่สนามบินเช็กแลบ๊กก๊ ประเทศฮ่องกงเพ่ือเดินทางทางกลบัไทย 

19.05 น.  เหินฟ้าส ูส่นามบินสวุรรณภมูิโดยเท่ียวบิน HX 765 

20.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิกรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

หรือ 

 

21.10 น.  เหินฟ้าส ูส่นามบินสวุรรณภมูิโดยเท่ียวบิน HX 779  

23.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิกรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่างๆ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุสามารถออกเดินทางไดข้ัน้ต ่า 15 ท่านขึ้นไป 
 

 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

ทิปส าหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/หวัหนา้ทวัร/์คนขบัรถ ** 1,500 บาท / ท่าน / ทริป และ

สามารถใหทิ้ปไดต้ามความพึงพอใจ และความรบัผิดชอบดแูลในการท างาน 



 
 
 
 
 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ โดยสายการบิน Hong Kong Airline ชัน้ประหยัด เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 

• ค่าภาษีสนามบิน และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม  

• ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางตามเงือ่นไขของสายการบิน 

• ค่าโรงแรมที่พักที่ฮ่องกง ตามรายการที่ระบ ุ(2-3 ท่าน/หอ้ง) 

• ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 

• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

• ค่ามคัคเุทศกข์องบริษทัจากกรงุเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• ฟรีวีซ่าส าหรับหนงัสือเดินทางประเทศไทย 

• ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าด าเนินการอื่นส าหรับลกูทวัรท์ี่ไมไ่ดถ้ือหนงัสือเดินทางสญัชาติไทย และค่าด าเนินการแจง้เขา้-ออกประเทศ 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเองค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีดฯลฯ (กรณุา

สอบถามหัวหนา้ทวัรก์่อนใชบ้ริการ) 

• ค่าอาหารที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ รวมถึงอาหารพิเศษที่คณะทวัรร์ีเควส 

• ค่าบริการเพิ่มเติมของทางสายการบิน เชน่ อาหาร วีลแชร ์บริการเสริม 

• ค่าทิปส าหรับคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

 

ก าหนดการเดินทาง 

2566 

อตัราค่าบรกิาร  (ต่อ ท่าน) 

ผ ูใ้หญ่ พกัหอ้งค ู่ เด็กไม่มีเตียง 
พกัเด่ียว  

ช าระเงินเพ่ิม 

23-25 กมุภาพนัธ ์

18,888 

 

16,888 

 

4,900 

 

10-12 มีนาคม 

11-13 มีนาคม 

17-19 มีนาคม 

23-25 มีนาคม 

24-26 มีนาคม 



 
 
 
 
 

การช าระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าทัวรเ์ป็นจ านวนเต็ม 15,999 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการท าจองส ารองที่

นัง่แลว้พรอ้มส่งส าเนาพาสปอรต์ที่มีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน   

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนเงินค่าบริการ 

• หากมีการยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป ทางบริษัทจะคืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด หรือหักค่าใชจ้่ายจริงที่เกิดขึ้น 

(กรณีวันเดินทางตรงกบัวันหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 55 วัน) 

• หากมีการยกเลิกบริษทัฯ ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษทัฯ จะเก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50% หรือหักค่าใชจ้่ายจริงที่เกิดขึน้ 

(กรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่ม) 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 0-15 วัน ทางบริษทัขอเก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 100% ของค่าทวัร ์

 

หมายเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน

เขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คน

ตา่งดา้วที่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 

ขอ้มลูท่ีพกัเกี่ยวกบัโรงแรมท่ีท่านควรทราบ 

• เนื่องจากหอ้งพักของแต่ละโรงแรมต่างกันโดยจะมี หอ้งพักคู่ หรือหอ้งพักเดี่ยว จึงอาจท าใหห้อ้งพักแต่ละประเภทไม่ติดกนั

หรืออยู่คนละชั้น   และบางโรงแรมไม่มีที่พักส าหรับ 3 ท่าน อาจท าใหต้อ้งแยกหอ้งพัก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนกัท่องเท่ียว 

• กรณีท่ีมีการจัดประชมุนานาชาติ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ้น และหอ้งพักเต็ม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียน 

หรือยา้ยเมืองใหเ้กิดความเหมาะสม 

• โดยส่วนใหญ่หอ้งพักโรงแรมใหอ้นญุาตใหส้บูบหุรี่ในห้องพัก กรณีที่มีการลักลอบและถกูตรวจสอบได ้ผูเ้ขา้พักตอ้งท าการ

จ่ายค่าปรับกบัโรงแรมโดยตรง 

ขอ้มลูท่ีพกัเกี่ยวกบัสายการบินท่ีท่านควรทราบ 

• เนื่องจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนัง่บนเครื่องบิน แต่ทาง

บริษทัจะพยายามใหผู้เ้ดินทางที่มาดว้ยกนั นัง่ใกลก้นัใหม้ากที่สดุท่ีสามารถท าใด 

• กรณีที่ท่านเป็นมสุลิม หรือแพอ้าหารบางประเทศ โปรดระบใุหช้ดัเจนตอนจอง หากแจง้กะทันหัน อาจจะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม

เพื่อช าระค่าเมนใูหม ่เพราะเมนขูองคณะไมส่ามารถยกเลิกได ้

• บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนสายการบินที่ต่างกัน ขอให้ทุกท่านท าความเขา้ใจใน

วัฒนธรรมประจ าชาติของแตล่ะสายการบิน 

• สายการบินอาจมีการงดเสิรฟ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงรปูแบบอาหารขึน้อยู่กบัสายการบินก าหนด 



 
 
 
 
 

เง่ือนไขและขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไปท่ีท่านควรทราบ 

• ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
• ทัวร์เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไม่คืนเงินค่าบริการ 
• ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย จากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ  ในการจองตั๋ว

เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ส่งหน้าหนังสือเดินทางและหน้าวีซ่ามาให้บริษัทพร้อมชำระมัดจำส่วนที่เหลือทั้งหมด 
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ทางบริษัทจะคำนึงถึงความ

ปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล และอื่นๆ 
• อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา  ดังนั้น  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการ

เพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ทำให้ต้นทุกสูงขึ้น เช่น ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน และอื่นๆ 
• ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาลเลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ หนังสือเดินทางทูต 

และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือเอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตใชห้นังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาเตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออกและต่างประเทศขาเข้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนน้ี ไม่ว่าส่วนใดก็ส่วนหนึ่ง 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
• นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทางอันไม่ใช่เหตุเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น วีซ่าไม่ผ่าน อุบัติเหตุที่

ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของบริษัท หรือจะต้องชำระ
ตามข้อ ตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

• คณะทัวร์เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้อง
ท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ
อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม 

• กรณีที่ลูกค้าจองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารเครื่องบิน ในวันเริ่มทัวร์ ท่านจำเป็นต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะรอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
กรณีที่ไฟล์ทของท่านถึงช้ากว่าคณะ และยืนยันเดินทาง ท่านจำเป็นต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลา นั้นๆ กรณีนี้จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถชดเชยหรือ
ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมืองหรือสถานที่ใดๆ สถานที่หนึ่งทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด 

โปรดตรวจสอบหนงัสอืเดนิทางของท่านวา่มอีายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืนนบัจากวนัที่เดนิทาง 
กรณอีายหุนงัสอืเดินทางนอ้ยกว่า 6 เดอืนนบัจากวันทีเ่ดนิทาง 

ควรรบีทำเล่มหนงัสอืเดนิทางใหม ่และสง่สำเนาหนา้หนงัสอืเดินทางมาใหก้ับทางบรษิัทฯอกีครัง้ 
หากมกีารผิดพลาดทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

*** เมือ่ทา่นไดช้ำระเงนิคา่มดัจำบรกิารทวัร ์หรอืชำระคา่บรกิารทวัรเ์ตม็จำนวนแลว้ *** 
*** ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ *** 



 
 
 
 
 

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

