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รหัสโปรแกรม : 26554 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 

 
 

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (EK384 : 13.45-17.40) – ช้อปป้ิงจิม 
ซำจุ่ย    

X ✈  
KOWLOON HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

2 

วัดแชกงหมิว – วัดนำงชีฉีหลิน – วัดหวังต้ำเซียน – 
โรงงำนจิวเวอรร่ี์ – ร้ำนหยก – วัดกวนอู – วัดเจ้ำแม่
ทับทิม – อเวนิวออฟเดอะสตำร ์(Avenue of Stars) – 
ซิมโฟนีอ็อฟไลทส์ (Symphony of Lights)   

   
KOWLOON HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

3 

วัดหม่ันโหมว – ชำยหำดรีพัสลเ์บย ์– วัดเจ้ำแม่กวนอิม – 
วัดเจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮ ำ – เกำะลันเตำ – วัดโป่หลิน – 
กระเช้ำนองปิง 360  – CITY GATE OUTLET MALL  – 
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (EK385 : 21.30-23.45) 

  ✈  

*** กรุณำเตรียมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน 1,500  บำท *** 
ค่ำทปิหัวหน้ำทัวรข์ึน้อยู่กับควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
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ภำพวำดพู่กันจีน 
ชมตกึไทเป 101 มีควำมสูงถงึ 508 เมตร ได้รับกำรออกแบบโดยวิศวกรชำวไต้หวัน 
อุทยำนธรณีเย่หลิว เป็นหน่ึงในสถำนทีท่่องเทีย่วทำงธรรมชำตยิอดนิยมของไต้หวัน 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

 
 
 
10.30 น.  พรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 10 เคำนเ์ตอร ์

U สำยกำรบิน Emirates (EK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่ท่านก่อน
ออกเดนิทาง 

13.45 น.  เหินฟ้าสู ่ฮ่องกง โดยสายการบนิ Emirates (EK) เท่ียวบนิท่ี EK384   
  (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
17.40 น.       เดนิทางถึง  สนำมบิน CHEK LAP KOK  ซึ่งตัง้ยูบ่นเกาะลนัเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออก 
                 เฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮอ่งกง นิวเทอรร์ทิอรีสเ์กาลนู และเกาะเล็กๆอีก 235  
                     เกาะ  หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร 
ค ่ำ       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

หลงัอาหาร อิสระ ช้อปป้ิงย่ำนจิมซำจุ่ย  ตามอธัยาศยั หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี Ocean Terminal และ Harbour City กบั 
สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัตา่งๆ ระดบัโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาทิ เช่น Amani, Prada, Gucci หรือของเด็กเล่นท่ีหา้ง 
Toyr'us และแหล่ง ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี DFS Galleria เช่น Burburry , Carlier , Chanel , Coach , Dior , 
Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 

    พักที ่KOWLOON HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว  

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ช้อปป้ิงจมิซำจุ่ย   

   

ไฮไลทข์องกำรท่องเทีย่วทริปนี้ 
ถูกใจสำยมู สำยเฮง ตัวจริง ทริปเดยีวได้ทุกพร 
วัดหวังต้ำเซียน ขอพร ท่ำนหว่องไท่ซิน ทีเ่ชื่อกันว่ำ “สำมำรถประทำนพรให้ทุกค ำขอ”    
วัดแชกงหมิว ขอพรเร่ืองกำรเดนิทำงปลอดภัย สุขภำพแข็งแรง โชคลำภ และเงนิทอง 
วัดเจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮ ำ ขอพรโชคลำภ เซียมซีแม่นย ำมำก  
วัดหม่ันโหมว มีชื่อเสียงอย่ำงมำกในกำรขอพรเร่ืองกำรเรียน และพละก ำลัง 
น่ังกระเช้ำนองปิง 360 องศำ ชมวิวทวิทัศน ์รอบเกำะลันเตำ 
พักโรงแรม 4 ดำว  ย่ำนจิมซำจุ่ย เมนูพเิศษ ห่ำนย่ำง ติม่ซ ำ  
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05.35 น. เดนิทำงถงึ สนำมบินนำนำชำตฮิ่องกง ซึ่งตั้งยู่บนเกำะลันเตำ ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลำยสุดทำงตะวันออก
เฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวำงตุ้ง ประกอบด้วย เกำะฮ่องกง นิวเทอรริ์ทอรีสเ์กำลูน และเกำะเล็กๆ อีก 235 
เกำะ หลังจำกผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว 
 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติม่ซ ำ ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่ 1.วัดแชกงหมิว หรือ วดักังหนัลม ตัง้อยู่ในเขตซา
ถ่ิน มีอายุกว่า 300 ปี แต่เดิมเป็นวดัขนาดเล็กหากภายหลงัจึงมีการ
ขยายอาณาเขตเป็น 50,000 ตารางฟุต เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้
แชกงท่ีเป็นท่ีนับถือของชาวฮ่องกงเป็นอย่างยิ่ ง  นอกจากการ
สกัการบูชาเทพเจา้แชกงแลว้นัน้ อีกหนึ่งอย่างท่ีหา้มลืมเด็ดขาดเม่ือ
มาเยือนท่ีน่ีคือการหมนุกังหนั เพราะเช่ือกนัว่าหากหมุนกงัหนั 3 ครัง้
จะมีแตส่ิ่งดีๆเขา้มาในชีวิต 
น าท่านเดินทางสู่  2.วัดนำงชี ฉีหลิน สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1934 และใน
สมยัราชวงศถ์งัก็ไดถ้กูบรูณะขึน้ใหม่ประมาณปี 1990 สถาปัตยกรรม
อาคารต่างๆ  ของวัดท าจากไม ้รูปทรางคลา้ยวัดญ่ีปุ่ น ดา้นหนา้วดัมี
สระดอกบวัซึ่งเปรียบเสมือนสัญลกัษณข์องพระพุทธศาสนา ภายใน
วดัตกแตง่ดว้ยทอง ไม ้และดนิเผา เม่ือเดนิเขา้ไปบรเิวณวดัจะรูส้กึเงียบสงบตา่งจากวดัจีนแหง่อ่ืนในฮอ่งกง 

วันทีส่อง    วัดแชกงหมิว – วัดนำงชีฉีหลิน – วัดหวังต้ำเซียน – โรงงำนจิวเวอรร่ี์ – ร้ำนหยก – วัดกวนอู –  
                วัดเจ้ำแม่ทับทมิ – อเวนิวออฟเดอะสตำร ์(Avenue of Stars) – ซิมโฟนีอ็อฟไลทส์ (Symphony of     
       Lights)   
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น าท่านเดินทางสู่  3.วัดหวังต้ำเซียน วดัหว่องไทซิน 
หรือท่ีคนไทยรูจ้กัในนาม วดัหวงัตา้เซียน ถกูก่อสรา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ.1921 เป็นวดัในลทัธิเตา๋ ซึ่งเป็นลทัธิท่ีมี
ตน้ก าเกิดในประเทศจีน ‘วดัหว่องไทซิน’ เป็นอีกหนึ่ง
วดัท่ีมีความนิยมเป็นอย่างมาก จากทัง้เจา้ถ่ินเองและ
นักท่องเท่ียว เพราะมีช่ือเสียงด้านการขอพรด้าน
ความรกั  
ขอเนือ้คู่ แต่รูห้รือไม่…เราไม่ไดข้อคู่กับองคห์วังตา้
เซียน แต่เป็นเทพเจา้จันทรา หรือ เทพเจา้หยุคโหลว 
เทพเจา้แห่งความรกัและการแต่งงานท่ีเป็นท่ีเล่ืองช่ือ
ในต านานต่างหาก แต่ทว่าทัง้นีผู้ค้นก็นิยมขอพรกับ
องคเ์จา้หวงัตา้เซียนดา้นสขุภาพเชน่กนั 
น าท่านเย่ียมชม โรงงำนจิวเวอรร่ี์ ท่ีโด่งดงัท่ีสุดบน
เกาะฮ่องกง ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ น ากงัหนั มาพลิกแพลงเป็น จี ้ลอ้มเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดงั มาจดัวางต าแหน่ง
ของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็น เครื่องราง ตามหลกัฮวงจุย้ ซึ่งจ  าลองเลียนแบบมาจาก"แซก้๋งเม๋ียว" กังหนั ใหญ่ 4 
ใบพดั ท่ีชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรธัทา ท่ี "วดัไช่กง" ซึ่งเป็นวัดท่ีดงัมาก และมีต านานความเช่ือมายาวนานว่า คนท่ีมี
เคราะห ์เม่ือจบัใบพดัของกงัหนัหมนุไปโดยรอบแลว้ จะท าใหชี้วิต หมนุเวียนไปในทางท่ีดี และ สามารถพดัเอา สิ่งชั่ว
รา้ยต่างๆ ออกไปได ้ น าท่านชม  ร้ำนหยก  ซึ่งชาวจีนมีความเช่ือว่าหยกคือ  สญัลกัษณข์องความดีงาม สติปัญญา 
และความยตุิธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจื๊อยงัใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสญัญาลกัษณแ์ห่งปัญญา  ความเห็นอก
เห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้หาญ ซึ่งหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสขุความเจริญรุง่เรือง  ความ
ร ่ารวย  ความมีโชค  รวมถึงท าใหอ้ายยืุนอีกดว้ยใหท้่านไดเ้ลือกชมหยกท่ีไดผ้่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดบัน า
โชค อาทิเชน่ ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ...ห่านย่าง 
บ่ำย  น าทา่นเดนิทางสู ่ 4.วัดกวนอู  เป็นสถานศกัดิส์ิทธ์ิอนัเล่ืองช่ือ   ถือวา่เป็นวดัแหง่เดียวในเขตเกาลนู  ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือ 
บชูาเทพเจา้กวนอ ูซึ่งทา่นเป็นเทพเจา้แหง่ความซ่ือสตัย ์เป่ียมไปดว้ยคณุธรรม โดยศาลเจา้พอ่กวนอแูหง่นี ้ผูท่ี้มาไหว ้สกัการะจะ
นิยมขอพรเรื่องธุรกิจและบริวาร เน่ืองจากวา่ เจา้พอ่กวนอ ูเป็นเทพเจา้ท่ีรกัษาค าพดูดว้ยชีวิต รกัคณุธรรม ซ่ือสตัย ์ชว่ยปกปอ้งสิ่ง
เลวรา้ย อนัตรายตา่ง ๆ และชว่ยเสรมิอ านาจบารมีในการปกครอง ท่านมีจิตใจมั่นคงดั่งขนุเขา มีสติปัญญาเป็นเลิศ และไมป่ระมาท 
ทา่นจงึเป็นสญัลกัษณแ์หง่ความเขม้แข็งโดดเด่ียว ไมค่รั่นครา้มตอ่ศตัรู ฉะนัน้การมาบชูาขอพรทา่น จะชว่ยเสรมิดวงไมใ่หเ้พล่ียง

https://www.sanook.com/horoscope/
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พล า้แก่ศตัรู ท าใหมี้มิตรท่ีซ่ือสตัย ์และคุม้ครองบริวารใหก้า้วหนา้และอยูเ่ย็นเป็นสขุ ซึ่งผู้ประกอบอาชีพ ต ารวจ ทหาร และ 
นกัการเมือง จงึมกัจะนิยมบชูาเทพเจา้กวนอ ูเป็นพิเศษบ่ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

น าท่าน
เดินทาง

สู่ 5.วัดเจ้ำแม่ทับทิม เป็นวดัเก่าแก่แห่งหนึ่งฝ่ังฮ่องกง โดยองคท่ี์ประดิษฐานดา้นในนัน้เป็นองคเ์จา้แม่ทบัทิม องค์
เดียวกนักบัทางวดัอามา่ และ วดัรมิน า้ โดยวดัทินหวันีไ้ดต้ัง้อยู่บริเวณ เยา มา เต(Yau Ma Tei Station) สรา้งขึน้ดว้ย
ความศรทัธาของชาวบา้นท่ีมีตอ่เจา้แมท่บัทิม เทพเจา้แหง่ทอ้งทะเลท่ีคอยบนัดาลทรพัยแ์ละปกปอ้งชาวประมงใหอ้ยู่
เย็นเป็นสุขตลอดมา วัดแห่งนีถู้กสรา้งขึน้ในปี ค  .ศ .1876 ภายในวดัออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลจี์นโบราณ มี
จดุเดน่อยูท่ี่ธูปขดแดงขนาดใหญ่ ท่ีตดิตัง้บนเพดานของวิหารในวดั มีความสวยงามเป็นอยา่งยิ่งเม่ือมีแสงแดดส่องลง
มาในยามกลางวนั สว่นบรเิวณหนา้วดัก็จะมีสวนสาธารณะและมา้นั่งใหส้ามารถนั่งชมบรรยากาศรม่รื่น แถววดัไดอี้ก
ดว้ย ส าหรบัวดัเจา้แมท่บัทิม เป็นท่ีนิยมอยา่งยิ่งส  าหรบัคนท ามาคา้ขาย หรือ ท าธุรกิจ กิจการตา่ง ๆ  
น าทา่นเดินทางสู่ อเวนิวออฟเดอะสตำร ์(Avenue of Stars) ถนนสายดาราแห่งเกาะฮ่องกง ท่ีไดร้วมรวบเอารอย
ฝามือของดาราท่ีมีช่ือเสียงมาประทับเอาไวใ้หเ้ราไดช้มกันบนถนนเสน้นี ้ เป็นเสน้ทางเดินเล่นท่ีอยู่ด้านหน้าของ
โรงแรม InterContinental Hong Kong ซึ่งจะเห็นทัง้รูปป้ันของนกัแสดงช่ือดงั เช่น บลู๊ซลี และรอยเทา้พิมพมื์อของ
ดาราดงัๆทัง้หลาย ท าใหบ้รเิวณนีมี้ช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา่ “ถนนฮอลลีวู๊ดแหง่เอเชีย” ซึ่งทางเดนิจะเรียบริมน า้ไปเรื่อยๆ 
ฝ่ังตรงขา้มก็จะมองเห็นวิวของตกึสงูตา่งๆ 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
   หลงัอาหารน าทา่นชม  การแสดงโชวแ์สง  สีเสียงสดุยิ่งใหญ่  A Symphony of Lights ณ   รมิอา่ววิคตอเรียวิวตกึสงู  
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     ระฟ้ากวา่ 40 ตกึ  ทัง้ฝ่ังฮอ่งกงและเกาลนูในยามค ่าคืนท่ีเปิดไฟอยา่งสวยงามในแตล่ะจะยิงแสงเลเซอร ์ สีตา่งๆ  เขา้ 
      กบัจงัหวะเพลงตลอดการแสดงโชว ์
  พักที ่KOWLOON HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 
 

 

 

 
 
 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติม่ซ ำ ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่ 6.วัดหม่ันโหมว เป็น 1 ใน 24 วดัดงัอนัเก่าแก่ของฮ่องกง ภายในวดัซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานขององค์
เทพประธาน มีรูปป้ันของเทพทัง้สองตัง้อยู่เคียงคู่กัน พรอ้มกับสัญลักษณรู์ปหล่อทองเหลืองมือจับพู่กันของเทพ
วรรณกรรมในฝ่ายบุ๋น และงา้วทองเหลืองของเทพสงครามในฝ่ายบู๊ ซึ่งเช่ือกันว่าเม่ือไปลูบท่ีงา้ว และมือจบัพู่กันก็
สมหวงัในพรท่ีขอไป ส าหรบัวดัหมั่นโหมวนัน้มีความเด่นในการขอพรดา้นการศกึษาและดา้นการคา้ธุรกิจการ (บุน๋) 
(บู๊) ตอ่สูฟั้นฝ่าอปุสรรคและการท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่ำม    วัดหม่ันโหมว – ชำยหำดรีพัสลเ์บย ์– วัดเจ้ำแม่กวนอิม – วัดเจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮ ำ – เกำะลันเตำ –  
                วัดโป่หลิน – กระเช้ำนองปิง 360 – CITY GATE OUTLET MALL  – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
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น าท่านเดินทางสู่ ชำยหำดรีพัสล์เบย์  7.วัดเจ้ำแม่กวนอิม 
ตัง้อยูบ่รเิวณรมิหาดรีพลัส ์เบย ์(Repulse Bay) คนฮ่องกงเช่ือกนั
ว่ามีความศักดิ์สิท ธ์ิมาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่ งใดก็จะสมความ
ปรารถนาทัง้สิน้ ซึ่งนอกจากเจา้แมก่วนอิมแลว้บริเวณนีก็้จะมีเจา้
แม่ทบัทิม, พระสงักจัจายน,์ เทพเจา้ไฉ่ซิงเอีย้ ฯลฯ ใหไ้ดก้ราบ
ไหวก้นัอีกดว้ย 
น าทา่นเดนิทางสู ่8.วัดเจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮ ำ เป็นวดัเก่าแก่ของ
ฮ่องกงถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กแต่เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีชาว
ฮอ่งกงนบัถือมาก แทบทกุวนัจะมีคนมาบชูาขอพรกนัแน่นวดั ถา้
ใครท่ีชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอกว่าท่ีน่ีแม่นมาก ท่ีพิเศษกว่านั้น
นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั่ งเปาจากเจ้าแม่
กวนอิมอีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีน
เพราะเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ซึ่งทางวดัจะจ าหน่ายอปุกรณส์ าหรบัเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร  เม่ือ
สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้  าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และ
เก็บซองแดงนัน้ไวซ้ึ่งภายในซองจะมีจ านวนเงินท่ีทางวดัจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค (ส่วนใหญ่จะเกินลา้นขึน้ไป) 
ถา้หากเราประสบความส าเรจ็เมื่อมีโอกาสไปฮอ่งกงอีกก็คอ่ยกลบัไปท าบญุ โดยการซือ้กระดาษไหวเ้จา้ไปสกัการะ 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
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บ่ำย   น าท่านเดินทางสู่ สถานีตงชงุ (Tung Chung Station) เพ่ือขึน้ กระเช้ำลอยฟ้ำนองปิง 360 องศำ (กรณีกระเช้ำ

ปิดจะใช้รถโค้ชขึน้แทน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำกระเช้ำ ) เป็นสถานท่ีท่ีถือว่าเป็นไฮไลทเ์ม่ือมาฮ่องกง รบัชม
วิวทิวทศันท่ี์สวยงามของเกาะฮอ่งกงจากกระเชา้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   น าท่านเดินทางไปยงัเกาะลนัเตาเพ่ือนมัสการพระใหญ่ ณ 9.วัดโป่หลิน (Polin Monastery) หรือ นิยมเรียกว่าพระ

ใหญ่ลันเตา องคพ์ระสร้างทองสัมฤทธ์ิ 160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหันพระพักตรไ์ปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ 
ประดิษฐานอยู่โดยมีความสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มีความสงูทัง้สิน้ 34 เมตร คา่ก่อสรา้ง
พระพทุธรูป 60 ลา้นเหรียญฮอ่งกง โดยพระพทุธรูปมีช่ือเรียกอยา่งไมเ่ป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐาน
บนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก  3 ชัน้  ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทียนถานในปักก่ิง ภายในเป็นท่ี
ประดิษฐานของ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทัง้ 5 พระองค ์ณ อาคารหม่ืนพุทธ  โดยบนหลงัคาวดัจะมีสตัวม์งคลตรงมุม
ของหลงัคา หา้มน าเครื่องเซน่ไหวท่ี้ประกอบดว้ยเนือ้สตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 
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   จากนัน้น าทา่น อิสระชอ้ปป้ิงท่ี CITY GATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมายหลายย่ีหอ้ และชัน้ใตด้นิจะมี SUPER MARKET ขนาดใหญ่ใหท้า่นไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ย่างจใุจ       
ค ่ำ      อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพือ่ควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 
                     สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบินฮ่องกง  
21.30 น.      เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (โดยสายการบนิ Emirates (EK) เท่ียวบนิท่ี EK385  HX780 
          (บริการอาหาร และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
23.45 น.      ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ ☺ ☺ ☺ ☺ 
    **หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งใหท้รำบ

ล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถอืผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ**     
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อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อทำ่น) 
 

วันเดนิทำง 
 

  รำคำทัวรผู้์ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ทำ่นออกเดนิทำง) 

พักเดีย่วจ่ำยเพิม่ 

10-12 มีนำคม 2566 21,999 บำท / ทำ่น 4,500 บำท / ทำ่น 

24-26 มีนำคม 2566 21,999 บำท / ทำ่น 4,500 บำท / ทำ่น 
 
 

 
 

 
 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป ตามท่ีระบไุวใ้นรายการเท่านัน้ ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สำมำรถ
เลือกทีน่ั่งล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตาม
ความเป็นจรงิก่อนการเดนิทาง **รำคำทัวรนี์เ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วันที ่18 ม.ค. 66  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไมมี่หรือเตม็ ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง TWIN BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ 
SOFA BED หรือ เสรมิฟกูท่ีนอน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ  
5. ค่ำยำนพำหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม (โหลดได้ท่ำนละ1 ใบ) สมัภาระติดตวัขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ตอ่ท่าน น า้หนกัตอ้งไม่
เกิน 7 กิโลกรมั 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมี
อายตุัง้แต ่1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต้ิ่ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสรุายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการ
รา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

 
 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
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1. ค่ำท ำหนังสือเดนิทำงทกุประเภท 
2. คา่ด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีท่ีฮอ่งกงตอ้งใหต้รวจ 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์และคนขบัรถ รวม  1,500  บาทตอ่คน (เดก็ช าระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ค่ำทปิหัวหน้ำทัวรข์ึน้อยู่กับ

ควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสรจ็ท่ีถกูใหก้บับรษิัททวัรเ์ทา่นัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำฮ่องกงส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มันและภำษีสนำมบิน ในกรณีทีส่ำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
8. ตามนโยบายของฮ่องกงร่วมกับการท่องเท่ียวฮ่องกงเพ่ือโปรโมทสินคา้พืน้เมือง ในนามของรา้นขายสินคา้พืน้เมือง โรงงำนจิว

เวอรร่ี์ ร้ำนหยก ซึ่งจ  าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูคา้ทกุท่านว่า 
รา้นขายสินคา้พืน้เมืองทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการ
บงัคบัใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้หากลกูคา้ไมมี่ความประสงคจ์ะเขา้รา้นทกุเมือง หรือหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงิน 300 USD /ทา่น 

 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
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** ก่อนท ำกำรจองทวัรท์กุคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทกุหน้ำและทกุบรรทดั เน่ืองจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก ** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

