
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26436 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



 
 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบนิสุวรรณภมูิ                       อาหาร –/–/–                                                                                                                                 

22.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมิู ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9-10 เจา้หนา้ที่บรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกทกุท่าน น าท่านเช็คอนิรบัต ัว๋เครื่องบนิ 

หมายเหต ุที่นัง่บนเครื่องบนิเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อคที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจไม่ไดน้ัง่ตดิกนั และไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บน  

เครื่องบนิได ้เพราะเป็นตัว๋กรุป๊ ตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

วนัที่สองของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กแล็บก็อก – นัง่รถขา้มสะพาน HKZMB – เจา้แม่

กวนอมิปรางคท์อง – วดัอาม่า – โบสถเ์ซนตป์อล – เซนาโดส้แควร ์– Studio City Macau 

– The Venetian Resort – The Parisian Macao – โรงแรมที่พกั 

อาหาร –/เที่ยง/–                                                                                                                                 

08.00 น. เหนิฟ้าสู ่เขตปกครองพเิศษฮอ่งกง โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน์ เที่ยวบนิที่ HX780 

บรกิารของว่างและเครื่องด่ืม มีหนา้จอทกุที่นัง่ 

05.55 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กแล็บก็อก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง น าท่านเขา้พิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลงัผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ เดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ (เวลาทอ้งถิน่ที่ฮอ่งกงเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  มาเก๊า โดยรถ 

Shuttle Bus เพื่อขา้มสะพานขา้มทะเลยาว

ที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง -จูไห่ -มาเก๊า 

(HKZMB) มีความยาว 55 กิโลเมตร ซึ่ ง

รวมถึงสะพานถน นวนเวียน และอุโมงคใ์ต ้

ทะเล เช่ือมต่อเกาะลนัเตาของฮ่องกง เมืองจู

ไห่ และมาเก๊า ในพื้ นที่ เกรทเตอร ์ เบย ์ 

(Greater Bay Area) โดยขา้มทะเลบริเวณ

ปากแม่น ้ าจูเจยีง ช่วงหน่ึงของสะพานลงอโุมงคใ์ตท้ะเล เป็นความยาว 7 กโิลเมตร ลกึลงไปใตก้น้อา่วราว 44.5 เมตร 

สะพานไดถู้กออกแบบใหท้นต่อแผ่นดินไหวและไตฝุ้่ น โดยมีการใชเ้หล็กในการก่อสรา้งมากถงึ 4 แสนตนั ซึ่งเทียบ

ไดก้บัการสรา้งหอไอเฟลถงึ 60 แห่ง ใชง้บก่อสรา้งมากถงึ 20 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั (กว่า 6 แสนลา้นบาท) โดยใน



 
 
 
 

เริ่มกอ่สรา้งในปี 2009 ทางฝัง่แผ่นดินใหญ่ของจนี และเริ่มกอ่สรา้งโครงการฝัง่ฮอ่งกงในปี 2011 โดยช่วงแรกทางการ

จนีวางแผนใหโ้ครงการแลว้เสร็จภายในปี 2016 แต่ตอ้งประสบกบัปญัหาล่าชา้กว่าจะแลว้เสร็จในปี 2017 รวมแลว้ใช้

เวลาก่อสรา้งเกือบ 10 ปี จะไม่มีขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าใหบ้ริการ จะมีเพียงรถบสัรบัส่งซึ่งเป็นของเอกชนที่

ไดร้บัอนุญาตจากทางการใหบ้รกิารเท่านั้น  

น าท่านเขา้ชมองค ์รูปปัน้เจา้แม่

กวนอิมปรางค์ทอง (Kun Iam 

Statue) ที่ต ั้งอยู่ริมทะเลเจา้แม่

กวนอิมองคท์องสรา้งดว้ยทอง

ส ัมฤทธ์ิท ั้งองค์ มีความสูง 18 

เ ม ต ร  ห นั ก ก ว่ า  18 ต ั น 

ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบวัดู

งดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้นกบัแดด

ยามเย็นเป็นประกายเรืองรอง เหลืองอร่ามงดงามจบัตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆจะเห็นว่าเจา้แม่กวนอมิองคน้ี์เป็นเจา้แม่

กวน อมิลูกครึ่งคือปัน้เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แต่ว่ากลบัมีพระพกัตรเ์ป็น หนา้พระแม่มาร ีที่เป็นเช่นน้ีก ็เพราะว่าเป็น

เจา้แม่กวนอมิที่โปรตเุกส ตัง้ใจสรา้ง ข้ึนเพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ในโอกาสที่สง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัจนี  

เที่ยง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร [ม้ือที่ 1]  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัอาม่า หรือ ศาลเจา้แม่ทบัทิม ที่สรา้งข้ึนเพื่ออทุิศถวายใหก้บัอาม่า องคเ์ทพทิดาแห่งทอ้ง

ทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลกัเป็นรูปเรือส าเภาโบราณ เป็นสญัลกัษณ์ที่บ่งบอกว่า บริเวณน้ี คือ จุด

แร กที่เจา้แม่อาม่าย่างเทา้ข้ึนสู่แผ่นดินมาเกา๊ ดา้นหนา้มีรูปปัน้สงิหโ์ตอยู่ 2 ตวั มีความเช่ือว่าหากหมนุลูกแกว้ที่อยู่ใน

ปากไปทางขวา 3 คร ัง้ พรอ้มของพรจะสมหวงั  

จากนั้นน าท่านชม โบสถเ์ซนตป์อล ทาง

ประวตัิศาสตร ์และ เป็นสญัลกัษณ์ประจ า

เมืองมาเกา๊โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นโรงเรยีนสอน

ศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดินแดน

ตะวกัออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กิด

เพลิงไหม ้อย่างรุนแรง ท าใหโ้ บสถเ์ซนต์

ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบนัได

ทางเขา้ดา้นหน้าที่สง่างามหลงัจากมีการ



 
 
 
 

บูรณะข้ึนใหม่ในปีค.ศ.1991 ดา้นหลงัของซากโบสถแ์ห่งน้ีมีการจดัสรา้งพพิธิภณัฑท์างศาสนาข้ึน และยงัมีหลมุฝงัศพ

ของบาทหลวงวาลิค นาโน ผูก้่อต ัง้โบสถ ์ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสตญ์ี่ปุ่ นและเวียดนามที่เสยีชีวิตเม่ือคราวที่

เกดิเพลงิไหมค้ร ัง้ใหญ่  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เซนาโดส้แควร ์สถานที่ช ้

อปป้ิงใหญ่ใจกลางเมืองมาเกา๊ภายในบริเวณตกแต่ง

ดว้ยตกึอาคารอายุกว่า 400 ปี สรา้งโดยชาวโปรตเุกส

ที่อพยพ มาตัง้หลกัแหล่งอยู่ในมาเกา๊เม่ือคร ัง้อดีต

งดงามตาดว้ยพื้นกระเบื้องซึ่งน ามาจากยุโรปตกแต่ง

เป็นรูปเกลยีวคลื่นอนังดงาม 

น าท่านเขา้ชม  Studio City Macao แหล่งบนัเทิงและ

ท่องเที่ยวมาใหม่สุดอลงัการของเกาะมาเกา๊ ซึ่งอยู่ห่างจาก 

Venetian แค่ 100 เมตร ที่ น่ีไม่เพียงแค่เต็มไปด้วย

ความหรูหราสวยงาม แต่ยงัมาพรอ้มกบัความสนุกสนาน 

และความสะดวกสบายอีกมายที่บอกเลยว่าตอ้งไปสมัผสั

ดว้ยตวัเองใหไ้ดส้กัคร ัง้จรงิๆ  

 

จากนั้นน าท่านชม The Venetian 

Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลงัการใน

บรรยากาศลาสเวกสัใหท่้านอิสระ

พ ักผ่อนถ่ายรูปและชมความงาม

สมัผสัเมืองจ าลองลาสเวกสัและไดช้ม

ทอ้งฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเน

เช่ียนตามอธัยาศยัซึ่งแบ่งเป็นโซน

ต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP 

มีรา้นอาหารช่ือดงัใหท่้านไดส้มัผสักบั

ภตัตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้ มลอง

เมนูต่างๆ ที่ท่านช่ืนชอบและรา้นคา้

แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า300 รา้น เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือ



 
 
 
 

กอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 145-158 HKD ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม

หรือจะ เสี่ยงโชคคาสโินซึ่งมีอยู่ท ัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตใหเ้ด็กที่มีอายุต า่กว่า 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน 

และไม่อนุญาตใหท้ าการบนัทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินทัง้สิ้นและควรแต่งกายสุภาพ) ทกุท่านสามารถเดินชมสถานที่

เที่ยวจาก The Venetian Resort ไปยงัหอไอเฟลจ าลองของมาเกา๊ และสามารถชมวิวหอไอเฟลจ าลองขนาด

ครึ่งหน่ึงขจากของจรงิที่ฝร ัง่เศส ซึ่งต ัง้ตระหงา่นอยู่บรเิวณหนา้ทางเขา้รสีอรท์ The Parisian Macao โดยสามารถข้ึน

ไปชมวิวสวยๆ ของจนีแผ่นดินใหญ่ และ ฝัง่ Cotai ไดอ้ย่างเต็มที่ หอไอเฟลจ าลองของมาเกา๊จะไปเที่ยวแลนมารค์

แห่งใหม่ของเกาะมาเกา๊ 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ไม่รวมอยู่ในรายการน าเที่ยว 

พกัที่ Rio Hotel / President Hotel /Casa Real Macau Hotel   หรอืระดบัเทยีบเท่า  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

หมายเหต ุโรงแรมที่พกั จะแจง้ใหท่้านทราบ กอ่นเดินทางโดยประมาณ 5-7 วนัท าการ 

 

วนัที่สามของการเดินทาง มาเกา๊ – ฮอ่งกง – รพีลัสเ์บย ์– วคิตอเรยีพคี – รา้นกงัหนัจวิเวลรี่ – รา้นหยก – วดัแชกง 

หมิว – วดัหวงัตา้เซยีน – AVENUE OF STAR – โรงแรมที่พกั   

อาหาร เชา้/เที่ยง/ค า่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [ม้ือที่ 2] 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่ฮ่องกง  โดยรถบสัสาธารณะ เพื่อขา้มสะพานขา้มทะเลยาวที่สุดในโลก สะพานฮอ่งกง-จูไห่-

มาเกา๊ (HKZMB) มีความยาว 55 กโิลเมตร 
 

จากนั้นน าท่านนมสัการขอพรสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิเพือ่เป็นสริมิงคลที่

บรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเช่ือว่า ณ บรเิวณหาดรพีลัส ์

เบย ์เป็นจุดที่มีฮวงจุย้ที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง น าท่านเริ่ม

ขอพร เจา้แม่กวนอิม จากนั้นน าท่านขอพร เทพเจา้ไฉ่ซิง

เอี๊ย เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมัน่คง ทรพัยส์ินเงินทอง 

หรือถา้ท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจาก 

พระสงักจัจายน์ ได ้ 

 



 
 
 
 

จากนั้นน าท่าน ขา้มสะพานต่ออายุ ซึ่งเช่ึอกนัว่าขา้มหน่ึงคร ัง้จะมีอายุเพิ่มข้ึน 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอ

พรเรื่องความรกัจาก เทพเจา้แห่งความรกั กไ็ด ้จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ใหเ้ดินทางปลอดภยัจาก เจา้แม่ทบัทิม 

จากนั้นใหท่้านไดร้บัพลงัจาก ศาลาแปดทศิ ซึ่งถอืว่าเป็นจุดรวมรบัพลงัที่ดีที่สุดของฮอ่งกง 

 

น าท่านข้ึนสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพคี ทุกท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดชน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ 

เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ ัง้เกาะอย่างชดัเจน จุดชมวิวที่ดีที่สุดและหา้มพลาดเม่ือมา The Peak สามารถมองเห็นวิว

ไดร้อบทิศทัง้ 360 องศา มีความสูงถงึ 428 เมตรจากระดบัน ้ าทะเลที่จุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงไดท้ ัง้วนัซึ่งใน

แต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่  สวยงามแตกต่างกนัไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่

ก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงคแ์ละตึกอื่นๆ อนัเป็นที่ต ัง้ของธุรกิจ ชัน้น าของ

ฮอ่งกงพรอ้มทัง้ถา่ยภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร [ม้ือที่ 3]  

น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจวิเวลรี่ ที่ข้ึนช่ือของฮอ่งกงพบกบังานดีไชน์ที่ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชในการเสริมดวง

เรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็นเครื่องประดบั ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน ก าไล เพื่อใหเ้ป็น

เครื่องประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา น าท่านชม รา้นหยก มีสนิคา้มากมายเกี่ยวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก หรือสตัว ์

น าโชคอย่างป่ีเสี๊ยะ อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝาก หรอืเป็นของที่ระลกึหรอืน าโชคแด่ตวัท่านเอง  
 

น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว ท่านแชกงองคเ์กาแก่ ใหท่้านไดจุ้ดธูปขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ตัง้จิตอธิษฐาน

ดา้นหนา้องคเ์จา้พอ่แชกง จากนั้นใหท่้านหมนุกงัหนัทองแดงจะมีกงัหนั 4 ใบพดั แต่ละใบหมายถงึ เดินทางปลอดภยั, 

สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกนัว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร ัง้ จะช่วยปดัเป่าสิ่งชัว่รา้ย

ออกไป และน าพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

ต านานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “วดักงัหนัลม” เป็นอีกหน่ึงวดัที่มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน สรา้งมาตัง้แต่ 

300 ปีก่อน ตามต านานเล่ากนัว่าไดมี้โจรสลดัตอ้งการที่จะมาปลน้ชาวบา้น เม่ือนายพลแชกงรูเ้ขา้กไ็ดบ้อกใหช้าวบา้น

พบักงัหนัลมแลว้น าไปติดไวท้ี่หน้าบา้น ปรากฎว่าโจรสลดัไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการปลน้ ชาวบา้นจึงมีความเช่ือว่า

กงัหนัลมนั้นช่วยขจดัสิ่งชัว่รา้ยที่ก าลงัจะเขา้มา และน าพาสิ่งดีๆ มาสู่ตน จงึไดส้รา้งวดัแชกงแห่งน้ีข้ึน เพื่อระลึกถึง

นายพลแชกง และเป็นที่สกัการะบูชาเพือ่ไม่ใหมี้สิง่ไม่ดีเกดิข้ึน 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

น าท่านเข ้า สู่  ว ัดหว ังต ้า เซียน ว ัดที่

เก่าแก่ไดร้บัความนิยมสูงสุดของคน

ฮอ่งกง และคนจนีแผ่นดินใหญ่ ใหท่้าน

ขอพรเรื่องสุขภาพกบั องคห์วงัตา้เซียน 

/ ขอเน้ือคู่ ผูกดา้ยแดง ไหวพ้ระสละ

โสด ที่ เทพจนัทรา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร [ม้ือที่ 4]  

น าท่านเขา้ชม AVENUE OF STAR ถนนสายดาราแห่งเกาะฮ่องกง ที่ไดร้วมรวบเอารอยฝามือของดาราที่มีช่ือเสียง

มาประทบัเอาไวใ้หเ้ราไดช้มกนับนถนนเสน้น้ี ซึ่งจะเหน็ท ัง้รูปปัน้ของนักแสดงช่ือดงั เช่น บลูซ๊ล ีและรอยเทา้พมิพมื์อ

ของดาราดงัๆทัง้หลาย ท าใหบ้ริเวณน้ีมีช่ือเรียกอกีช่ือหน่ึงว่า “ถนนฮอลลีวูด๊แห่งเอเชีย” ซึ่งทางเดินจะเรียบริมน ้ าไป

เรื่อยๆ ฝัง่ตรงขา้มกจ็ะมองเหน็ววิของตกึสูงต่างๆ  
 

พกัที่ RAMADA GRAND  HOTEL   หรอืระดบัเทยีบเท่า  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

หมายเหต ุโรงแรมที่พกั จะแจง้ใหท่้านทราบ กอ่นเดินทางโดยประมาณ 5-7 วนัท าการ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

วนัที่สีข่องการเดินทาง อสิระชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุย่ – สนามบนิเช็กแลบ็กอ็ก – สนามบนิสุวรรณภมูิ  

       อาหาร เชา้/–/ค า่ (บนเครื่องบิน) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบติ่มซ า ณ ภตัตาคาร [ม้ือที่ 5] 

น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY 

FREE ใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อสนิคา้แบรนเนม

ต่างๆ จากนั้นอิสระใหท่้านเต็มอิ่มก ับ 

การชอ้ปป้ิง ย่านจิมซาจุ่ย มีรา้นขายของ

ทัง้เครื่องหนัง, เครื่องกฬีา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า

, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบที่เป็น

ของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอก

ตึกอ ันซับซ ้อนมากมายมี SHOPPING 

COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทางเช่ือม

ติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถงึกนัไดใ้หแ้บรนดด์งัมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อ ไม่ว่าจะเป็น COACH,LONGCHAMP, 

LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสูส่นามบนิ 

21.05 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสายการฮอ่งกงแอรไ์ลน์ เที่ยวบนิ HX779 

 บรกิารอาหารค า่ บนเครื่องบนิ แบบเซ็ทอาหารรอ้น [ม้ือที่ 6] 

23.10 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้มื 

 

******************************************************** 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการท่องเที่ยว อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยว 

เดินทางคนเดียวตจา่ยเพิม่ 

11-15 กมุภาพนัธ ์2566 19,888 

ไม่มีราคาเด็ก 

4,900 

18-21 กมุภาพนัธ ์2566 19,888 4,900 

25-28 กมุภาพนัธ ์2566 19,888 4,900 

11-14 มีนาคม 2566 19,888 4,900 

25-28 มีนาคม 2566 19,888 4,900 

01-04 เมษายน 2566 19,888 4,900 

22-25 เมษายน 2566 19,888 4,900 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 21,888 4,900 

06-09 พฤษภาคม 2566 19,888 4,900 

13-16 พฤษภาคม 2566 19,888 4,900 

20-23 พฤษภาคม 2566 19,888 4,900 

27-30 พฤษภาคม 2566 19,888 4,900 

03-06 มิถนุายน 2566 21,888 4,900 

10-13 มิถนุายน 2566 19,888 4,900 

17-20 มิถนุายน 2566 19,888 4,900 

24-27 มิถนุายน 2566 19,888 4,900 

 

รวมคา่ทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ  1,000 บาท ตลอดทรปิ เรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ตอ้งช าระเพิ่ม 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจและน ้าใจจากท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

► เอกสารที่ตอ้งท าการเตรยีมกอ่นเดินทางและเดินทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดือน) 

2. ผูท้ี่เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซีนป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสารขอ้มลูรบัรองการไดร้บัวคัซีนป้องกนัโค

วิด 19 ครบ 2 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (จากแอปหมอพรอ้ม) (โดยผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูเ้ตรียม

เอกสาร) 
 

►เงือ่นไขและขัน้ตอนส าหรบัการเดินทางเขา้ฮอ่งกง 

1. เตรยีมพาสปอรต์ตวัจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดือน) 

2. กรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ออนไลน์ Health Declaration Form ของรฐับาลฮอ่งกงที่ https://www.chp.gov.hk/hdf เพื่อรบั 

QR Code สเีขียว ต่อเจา้หนา้ที่ที่ท่าอากาศยานฮอ่งกง โดย QR Code จะมีอายุ 72 ชัว่โมง (ทางบรษิทัฯ กรอกขอ้มลูให)้ 

3. หลกัฐานการฉีดวคัซีนป้องกนั COVID-19 ที่ไดร้บัการรบัรองโดยรฐับาลฮอ่งกง (ผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูเ้ตรยีมเอกสาร) 

4. แสดงผลตรวจว่าปลอดเช้ือไวรสั COVID-19 ซึ่งจะตอ้งเป็นการตรวจกรดนิวคลีอิกดว้ยวิธีการ RAT-ATK ถ่ายรูปคู่กบั

พาสปอรต์ กอ่นเดินทางมาสนามบนิ (ผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูเ้ตรยีมเอกสาร และช าระค่าใชจ้า่ยดว้ยตวัท่านเอง) 

5. แสดงหลกัฐานการส ารองหอ้งพกัในฮอ่งกง เป็นเวลาอย่างนอ้ย 3 คนื (นับวนัที่เดินทางถงึฮอ่งกงเป็นวนัที่ 0) 

6. เม่ือถงึเดินทางถงึฮอ่งกง ตอ้งเขา้รบัตรวจตรวจคดักรอง RAT-PCR หลงัตรวจเสรจ็แลว้ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองตามปกติ 

7. เขา้รบัตรวจตรวจคดักรอง RAT-PCR ในวนัที่ 3 ของการท่องเที่ยว 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ (ต ัว๋กรุป๊ไม่สามารถ 

Upgradeที่นัง่เป็นBusiness Classได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุป๊เท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวนัได)้ 

2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

3. กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัที่เขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP(3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มีค่าใชจ้่ายพกัเด่ียวเพิ่ม)

กรณีหอ้งพกัในเมืองที่ระบไุวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยุด มีงานแฟรต่์างๆ บรษิทัขอจดัที่พกัในเมืองใกลเ้คยีงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

5. เจา้หนา้ที่บรษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

6. ค่าน ้ าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 กโิลกรมั ถอืข้ึนเครื่องได ้7 กโิลกรมัและค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตาม

เงือ่นไขของแต่ละสายการบนิที่มีการเรยีกเกบ็ และกรณีสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามที่สายการบนิเรยีกเกบ็ 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัที่บรษิทัท าไวท้ ัง้น้ี

ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชีวติ ทกุกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงาน

ที่เกีย่วขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบรษิทัประกนัทัว่ไปค่าภาษี 

8. สนามบนิ และค่าภาษีน ้ ามนัตามรายการทวัร ์

9. ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

10. รวมค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจและน ้ าใจจากท่าน 



 
 
 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

1. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

2. ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

3. ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

4. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรยีกเกบ็) 

5. ค่าภาษีน ้ ามนัที่สายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

7. ค่าหวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย แลว้แต่ความประทบัใจและน ้ าใจจากท่าน 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

การเดินทางคร ัง้น้ีจะตอ้งมีจ านวน 10 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักล่าว 

 เลื่อน หรอืยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้กอ่นการเดินทาง 15 วนั 

 หรือขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดยทาง

บรษิทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

 

ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร ัง้ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบ

ใดๆ ทัง้สิ้น 

 

การจองทวัรแ์ละช าระค่าบรกิาร 

1. กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 10,000 บาท 

2. ค่าทวัรส์่วนที่เหลือช าระ 30 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯตอ้งออกตัว๋หรือวีซ่าออกใกลว้นัเดินทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่า

ทวัรส์ว่นที่เหลอืตามที่บรษิทัก าหนดแจง้เท่านั้น 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบัและจ านวนหน้า

หนังสอืเดินทางตอ้งเหลอืว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมิฉะนั้นทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี

พาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัข้ึนไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดที่ลูกคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ(ถา้มี) 

 ยกเลกิกอ่นการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธ์ิยดึเงนิเตม็จ านวน 

*กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ(ถา้มี) 



 
 
 
 

*ค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่น ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซ่ีา และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบริษัทฯ 

และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ

ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารข้ึนในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง 

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และอบุตัเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. 6เม่ือท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ

ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ท ัง้น้ีข้ึนอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รบัประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้นบรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทน

ต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

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