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รหัสโปรแกรม : 26590 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

H O N G K O N G 
ไหวพ้ระ ขอโชคลาภ 3 สิง่ศกัดิส์ทิธิ์   วดัแชกงหมวิ  วดัหวงัตา้เซยีน  รพีสัล ์เบย ์ชอ้ปปิง้ยา่นจมิซาจุย่ ชมแสงสเีสยีง SYMPHONY OF LIGHT 

เดนิทางโดย สายการบนิ HONG KONG AIRLINE (HX) 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

วันแรก สนำมบินสุวรรณ - สนำมบินเช็กแลปก๊อก (ประเทศฮ่องกง) - หำดรีพัสล์ เบย์ – วัดหมันโหม่ว - วัดลิงฟง -  
ช้อปป้ิงย่ำนจิมซำจุ่ย - ชมโชว์แสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT                                                        (-/L/-) 

23.00 น. คณะพร้อมกนั  ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 7 เคำน์เตอร์ K  สำย
กำรบิน HONG KONG AIRLINE (HX) มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการ
เดินทาง 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เท่ียวบินท่ี HX780 

เที่ยวบินและเวลำบินอำจมีกำรเปลีย่นแปลง ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด 
05.55 น. เดินทางถึง สนำมบินเช็กแลปก๊อก (CHEK LAP KOK) ฮ่องกง เม่ือเดินทางถึงสนามบินฮ่องกง ทางเจา้หนา้ท่ีจะท า

การตรวจคดักรอง RT-PCR TEST ตามนโยบาย และมาตรการจ ากดัในสถานการณ์ COVID-19 จากนั้นน าท่านผ่าน
พิธีการตรวจคนเขา้เมือง, ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลำท้องถิ่นประเทศฮ่องกง เร็วกว่ำประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง) กรุณาปรับนาฬิกาใหต้รงตามเวลาทอ้งถ่ิน เพื่อสะดวกในการนดัหมาย  
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำง น าท่านเดินทางสู่ หำดรีพัสล์ เบย์ เป็นท่ีตั้งของวดัเจา้แม่กวนอิม หน่ึงในเทพท่ีชาว
ฮ่องกงใหค้วามเคารพนบัถืออย่างมาก ไม่วา่จะขอพรส่ิงใดก็จะสมความปรารถนาทั้งส้ิน เร่ิมตน้ดว้ยการ เดินเขา้วดั
ดว้ยเทา้ซา้ย และออกดว้ยเทา้ขวา เป็นเคลด็ลบัท่ีชาวฮ่องกง และคนจีนบอกวา่คลา้ยกบัการเดินของเขม็นาฬิกา ก็จะ
ท าให้ชีวิตเจริญกา้วหนา้ และก่อนท่ีจะเดินเขา้วดัให้แวะเสริมดวงแห่งโชคลาภไดด้ว้ยการลูบลูกแกว้ในปากสิงโต
ดา้นหนา้วดั เพื่อใหมี้แต่ความโชคดี 

 



Page 3 of 19 

หลงัจากนมสัการขอพรจาก เจ้ำแม่กวนอิม แลว้ น าท่านไหวส้ักการะ เทพแห่งโชคลำภ หรือ เทพไฉ่ซิงเอีย้ หรือ 

บางคนเรียกว่า เจ้ำแม่ทับทิม ☞ รูปป้ันเจ้ำแม่ทับทิม ถือเป็นเทพแห่งโชคลาภ ท่ีคอยปกปักษ์รักษาทอ้งทะเล ผู ้
ท่ีมาท่ีน่ี มกัจะใชมื้อลูบจากเคราลงมาถึงถุงเงินของ และก ามาใส่ในกระเป๋าของเรา เหมือนกบัเป็นเคล็ดว่าให้หา

เงินทองไดค้ล่อง เงินไม่ร่ัวไหล ถือเป็นความเช่ืออย่างหน่ึงท่ีว่า เงินทองไหลมาเทมาเขา้กระเป๋าเรา ☞ ถดัมา รูป
ป้ันไข่หิน ว่ากนัว่าคนท่ียงัไม่ไดแ้ต่งงาน ถา้ไปลูบรูปป้ันน้ีจะท าให้ไดแ้ต่งงานกนั ส่วนคนท่ีแต่งงานแลว้จะมาขอ

พรเพื่อใหมี้ลูก ☞ ใกลก้นันั้นเป็น รูปป้ันเฒ่ำประมงตกปลำ มกัมาขอพรเพื่อหวงัไดก้ าไร ร ่ารวย ดัง่เฒ่าประมงตก

ปลา ท่ีจบัปลาไดอ้ยู่เต็มขอ้งเสมอ ☞ รูปป้ันแพะสำมตะวัน
เบิกฟ้ำ เป็นสัญลกัษณ์มงคลแทนความมัง่คัง่ โชคดี แพะสาม
ตวัเป็นสัญลกัษณ์แทนพระอาทิตยส์ามดวง คือ พระอาทิตยสี์
เขียว สีแดง และสีขาว หมายถึง อดีต ปัจจุบนั และอนาคต 
ซ่ึงแฝงความหมายว่า “ใต้หล้าทั่วแดนดิน ทุกส่ิงขอให้

สมหวงัสมปราถนา” ☞ รูปป้ันปลำแห่งควำมมั่งคั่ง ผูค้นมกั
นิยมโยนเหรียญใส่ปากปลา โดยเช่ือว่าหากโยนเขา้ปากปลา 
พรท่ีขอไปจะสัมฤทธิผล ปลาเป็นหน่ึงในสัตวม์งคลของชาว
จีน โดยเฉพาะปลาหลีฮ้ือ ซ่ึงมีความหมายวา่ “ไม่วา่ชีวิตเราจะท าอะไรก็ตามจะมีแต่ความส าเร็จ”  

หลงัจากนมสัการขอพรจากเทพเจา้และรูปป้ันศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ เรียบร้อยแลว้ บริเวณหนา้ขององคเ์จา้แม่ทบัทิม จะมี
วงกลมอยูว่งหน่ึงบนพื้น ใหเ้ดินวนรอบๆวงกลมนั้น เม่ือเดินครบรอบแลว้ใหก้า้วออกมา ซ่ึงจะหมายความวา่เราได้
น าส่ิงท่ีไม่ดีออกจากร่างกาย และจะท าใหชี้วิตของเราดีขึ้น 

จากนั้น ให้ท่าน เดินข้ำมสะพำนศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือต่ออำยุ ท าให้อายุจะยืน
ยาว  สะพานต่ออายุ ตั้ งอยู่ตรงบริเวณริมชายหาด ทาสีแดง 
สามารถสังเกตุเห็นได้อย่างชดัเจน เช่ือกันว่า หากท่านเดินขา้ม
สะพานแห่งน้ีไปแลว้จะท าใหเ้ราอายยุนืไปอีก 3 ปี ใหเ้ดินผา่นไป
แลว้ออ้มกลบัมาอีกทางหน่ึง หา้มไม่ใหเ้ดินยอ้นกลบั เพราะว่าจะ
ท าให้เราอายุสั้ นลงไป 3 ปี แลว้เดินไปดา้นหน้าของวดั เพื่อไป
ลูบๆ คล าๆ ท่ีลูกแกว้สารพดันึกท่ีลิ้นมงักร และอธิฐานเพื่อส่ิงท่ี
ตอ้งการ จะท าใหส้มความปรารถนาทุกประการ  

จากนั้น น าท่านสู่ วัดหมันโหม่ว (Man Mo Temple ) สร้างขึ้นอย่างงดงามเพื่ออุทิศแด่เทพเจา้แห่งวรรณกรรม (Man) และ
เทพเจา้แห่งสงคราม (Mo) วดัหมนัโหม่ว Man Mo Temple สร้างขึ้นระหว่างปี 1847 และปี 1862 ยงัคงเป็นวดัใหญ่
ท่ีสุดในฮ่องกง วดัน้ีไดรั้บสถานะเกรด 1 ในฐานะอาคารโบรารในปี 1994 และไดรั้บการประกาศให้เป็นอนุสรณ์
สถานอยา่งเป็นทางการในปี 2010  
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 วดัหมัน่โหม่ว เป็นวดัท่ีอุทิศแก่พระพุทธศาสนาและลทัธิเต๋า โดยอุทิศให้กบั 2 เทพ คือ เทพแห่งการศึกษา (หมัน่) 
และเทพแห่งสงคราม (โหมว) โดย เทพเจา้หมัน่ ท่ีมีสีเขียว ในมือถือแปรงพู่กนัจีน และ เทพเจา้โหมวมีสีแดงในมือ
ถือดาบ ภายในร้ัววดั จะมี 2 อาคาร คือ Lit Shing Kung ท่ีสร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพต่าง ๆ และ Kung Sor ซ่ึงเป็น
เหมือนสถานท่ีจัดประชุมของคนในชุมชน ถา้ได้มีโอกาสมาท่ีวดัแห่งน้ีก็จะพบกับขดธูปจ านวนมากท่ีส่งควนั
กระจายไปทัว่บริเวณวดั เพราะคนท่ีมาวดัน้ี มกัจะแขวนขดธูปไวเ้พื่อเป็นการสักการะ และธูปชนิดน้ีจะใชเ้วลาแรม
เดือน กวา่จะเผาไหมจ้นหมด เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีควรมาแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกบัชีวิต 

 

จากนั้น เดินทางสู่ วัดลินฟง (Lin Fong Temple) หรือวดัดอกบัว วดัลินฟง (Lin Fong Temple) เดิมช่ือว่า วดัเถียนเฟย 
(Tianfei Temple) ซ่ึงหมายถึง ราชินีแห่งสรวงสวรรค ์เป็นวดัในลทัธิเต๋าท่ีสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1592 ในสมยัราชวงศห์
มิง (Ming Dynasty) ท่ีปกครองระหว่างปี ค.ศ. 1368 – 1644 และไดรั้บการปฏิสังขรณ์บ่อยคร้ังท่ีสุด วดัลินฟงแห่งน้ี
มีด้านหน้าวดัท่ีงดงามท าจากดินเหนียวท่ีแกะสลกัอย่างประณีตแบบนูนต ่าในศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงเป็นภาพวาดใน
ประวติัศาสตร์และในต านาน มีสิงโตหินคอยปกป้องตรงทางเขา้ ภายในห้องโถงมีรูปป้ันเจา้แม่ทบัทิมบนโต๊ะบูชา
ขนาบขา้งดว้ยนายพลท่ีเป็นองครักษ ์เลยไปเป็นลานท่ีตกแต่งดว้ยภาพมงักรท่ีมว้นตวับนผนัง บ่อน ้ าท่ีเต็มไปดว้ย
ดอกบวัและเตาถ่ายสัมฤทธ์ิท่ีสวยงาม ต่อมาวดัเถียนเฟย จึงไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นวดัลินฟงหรือวดัดอกบวั ตามช่ือเจ้า
เมืองท่ีปกครองในสมยัราชวงศชิ์ง (Qing Dynasty) ในช่วง ปี ค.ศ. 1644 – 1911 

เท่ียง       รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
จากนั้นน าท่านอิสระ ช้อปป้ิงย่ำนจิมซำจุ่ย เป็นสวรรคข์องนกัชอ้ป ท่ีน่ีมีร้านคา้แบรนดเ์นม แผงขายของ และร้านบู
ติก ท่ีไม่ซ ้ าแบบใครเรียงรายสุดลูกหูลูกตา ลูกค้าสามารถ เดินเล่นแถว  ถนนนาธาน  หรือท่ีคนท้อง ถ่ิน
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เรียกว่า “โกลเดน้ไมล์”  สัมผสับรรยากาศ ร้านเส้ือผา้ ร้านอาหาร และร้านขายเคร่ืองประดบั ใกล้ๆ  บริเวณน้ีจะมี
ห้างสรรพสินคา้มากมาย เช่น ห้าง THE ONE, ห้าง ISQUARE นอกจากน้ียงัมี HARBOUR CITY ศูนยก์ารคา้ยกัษ์
ใหญ่ของฮ่องกง ซ่ึงมีร้านคา้กวา่ 450 ร้าน ทางดา้นตะวนัออก จะมีบาร์ และร้านอาหารริมน ้า สถานท่ีเดินเล่นบริเวณ
ใกล้ๆ  TSIM SHA TSUI เร่ิมตน้จากหอนาฬิกาสมยัอาณานิคม แถวน้ีมีทศันียภาพท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงส าหรับ
การชมเส้นขอบฟ้าตามแนวท่าเรือของเกาะฮ่องกง คุณจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพในมุมกวา้งของท่าเรืออีกดว้ย 

 

อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนเวลำในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
 

จากนั้น  เวลาประมาณ 20.00 น. น าท่านชมการแสดง โชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ SYMPHONY OF LIGHT ท่ีริมอ่าว
วิคตอเรีย ซ่ึงจะมองเห็นตึกสูงระฟ้ากว่า 40 ตึกทั้งฝ่ังฮ่องกงและเกาลูน เป็นการจดัแสดงท่ีละลานตาไปดว้ย แสงไฟ
เลเซอร์, ไฟ LED และแสงหลากสีสันสวยงาม ประกอบเสียงดนตรีท่ีมีชีวิตชีวา โดยในปี ค.ศ. 2017 SYMPHONY 
OF LIGHT ไดเ้ปล่ียนดนตรีประกอบใหม่ ให้เป็นซิมโฟนีท่ีแทจ้ริง ในสไตลท่ี์ยิง่ใหญ่ ภายใตแ้นวคิด ทิศตะวนัออก
พบทิศตะวนัตก (EAST MEETS WEST) โดยใช้วงดุริยางค์ฟิวชั่นฮอลล์ ท่ีเต็มไปด้วยความสดใสและร่วมสมยั 
ผสมผสานร่วมกบัขลุ่ยจีนและเคร่ืองสายแบบดั้งเดิม 

 
 

 ท่ีพกั  O HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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วันท่ีสอง วัดหว่องไทซิน-วัดแชกงหมิว - โรงงำนจิวเวอร์ร่ี  - CITY GATE OUTLET - **OPTIONAL TOUR** นั่งกระเช้ำ 
สักกำระพระใหญ่นองปิง - **OPTIONAL TOUR** สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง - สนำมบิน     (B/-/-) 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ (เมนู ติ่มซ ำ) 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน (WONG TAI SIN TEMPLE) หรืออีกช่ือว่า วัดหวังต้ำเซียน เป็นอีกหน่ึงวดัท่ีมี

ช่ือเสียงของฮ่องกง ดว้ยอาคารของวดัท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเขา้ท่ียิ่งใหญ่อลงัการ ไดรั้บ
อิทธิพลมาจาก ลทัธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลทัธิขงจ้ือ ผูค้นมกัเดินทางมากราบไหว ้เพราะมีความเช่ือว่าพระหวงัตา้
เซียนน้ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ขอพรส่ิงใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงท าให้วดัแห่งน้ีมีช่ือเสียงโด่งดังขึ้นมา พระ
หวงัตา้เซียน หรือท่ีรู้จกักันในช่ือ ฮวงชูปิง (HUANG 
CHU-PING) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษท่ี 4 เดินทาง
จากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวดั
แห่งน้ีขึ้ นมา อีกหน่ึงไฮไลท์ความศักด์ิสิทธ์ิของวดั
หวงัตา้เซียนคือ หอ้ง “ไทซิวตี่” หรือ “ไท่โส่ยเอีย้” ท่ีอยู่
ขา้งๆวิหารหลกั ภายในห้องเต็มไปด้วยรูปเคารพของ
เหล่าพระและทวยเทพตามปีนักษตัรจีน โดยมีการจดั
แต่งท่ีมากไปด้วยสีสัน ดูงดงามตระการตา  ซ่ึงเป็นท่ี
รู้จกักนัดีของชาวฮ่องกงวา่เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของวดัหวงัตา้เซียน  
วดัน้ีคนนิยมมาขอพรกบัเทพเจา้ดา้ยแดง “เทพเจ้ำหยุคโหลว” หรือท่ีรู้จกักนัในนามเทพเจา้แห่งจนัทรา หรือผูเ้ฒ่า
แห่งดวงจนัทร์ (THE OLD MAN FROM THE MOON) ท่ีโด่งดงัเร่ืองการขอเน้ือคู่ ส าหรับคนโสดท่ีอยากมีคู่ บริเวณ
รูปป้ัน เทพเจา้แห่งจนัทรา เช่ือกนัว่า เป็นเทพท่ีดลบลัดาลให้สมหวงัในเร่ืองความรัก ดา้นขา้งมีรูปป้ันเจา้บ่าวและ
เจา้สาวท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาผกูดา้ยแดง เพื่อขอใหพ้บกบัคู่ครองหรือมีความรักท่ีมัน่คงและยนืยาว 
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วิธีกำรขอพร :  
จะมีวิธีการท าน้ิวส าหรับสอดดา้ยแดงแสดงให้เห็นอยู่ดา้นหน้า เดินไป
หยิบดา้ยแดงซ่ึงจะมีวางอยู่ตรงซุ้มดา้นซ้ายมือ แลว้ก็ท าน้ิวตาม ท่ีส าคญั 
อย่าท าด้ายแดงหลุดมือเด็ดขาด ส่วนวิธีการขอพร ผูช้ายผูห้ญิงก็จะ
คลา้ยๆ กนั ต่างกนัตรงตอนท่ีเดินไปขอพรเท่านั้น 
 

🧕 ส ำหรับผู้หญิง : ไหวท่ี้องคท์่านเทพ 3 คร้ัง > เดินไปทางรูปป้ันเจา้สาว > อธิษฐานขอคู่ท่ีเจา้สาว > เสร็จแลว้ให้
ไหว ้3 คร้ัง > เดินไปท่ีรูปป้ันเจา้บ่าว > ใชมื้อลูบท่ีเทา้เจา้บ่าว 3 คร้ัง *ระวงัอยา่ใหมื้อหลุด > หลงัจากนั้นใหป้ล่อยมือ
ออกได ้> ใชด้า้ยแดงผกูไวท่ี้เชือกเป็นอนัเสร็จขั้นตอน 

👳 ส ำหรับผู้ชำย : ไหวท่ี้องคท์่านเทพ 3 คร้ัง > เดินไปทางรูปป้ันเจา้บ่าว > อธิษฐานขอคู่ท่ีเจา้บ่าว > เสร็จแลว้ให้
ไหว ้3 คร้ัง > เดินไปท่ีรูปป้ันเจา้สาว> ใชมื้อลูบท่ีเทา้เจา้สาว 3 คร้ัง *ระวงัอยา่ใหมื้อหลุด > หลงัจากนั้นใหป้ล่อยมือ
ออกได ้> ใชด้า้ยแดงผกูไวท่ี้เชือกเป็นอนัเสร็จขั้นตอน 

 
จากนั้น น าท่านสู่ โรงงำนจิวเวอร์ร่ี ท่ีขึ้นช่ือของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพดัของกงัหันวดัแชกงมาท าเป็นเคร่ืองประดับ 

เช่น จ้ี แหวน ก าไล เพื่อท าใหเ้ป็นเคร่ืองประดบัติดตวั ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (CHE KUNG TEMPLE) เป็นท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ 
เร่ืองของกงัหันลมท่ีพดัพาเอาส่ิงไม่ดีออกจากชีวิต เช่ือว่าการหมุนกังหันกลบัทิศ จะ
ช่วยหมุนชีวิตพลิกผนัจากร้ายกลายเป็นดีได้ ท าให้วดัน้ีมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า วัด
กังหันลม เดิมทีวดัน้ีเป็นวดัเล็กๆ ท่ีเก่าแก่และไดอ้นุรักษ์ไวเ้ป็นโบราณสถาน อยู่ทาง
ด้านหลงัของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเน้ือท่ี 50,000 ตาราง
ฟุต สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผูซ่ึ้งปกป้องจกัรพรรดิราชองค์สุดทา้ยแห่ง
วงคซ่์ง  

  เม่ือเขา้มาภายในวดัแลว้ จะมีเจา้หนา้ท่ีของทางวดัจ าหน่ายธูป และเคร่ืองบูชาต่างๆ เม่ือ
ไดธู้ปแลว้ก็น าไปให้เจา้หนา้ท่ีจุดธูปท่ีลานกวา้ง เขียนช่ือท่ีอยู่ในใบสะเดาะเคราะห์ ท า
ใหเ้กิดสิริมงคล ปัดเป่าเร่ืองร้ายๆ ออกไป วิธีการคาราวะ และขอพร คือใหห้นัหนา้ออก
จากวดั กล่าวแจง้ฟ้าดินก่อน โดยบอกช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุและวตัถุประสงคท่ี์มาท าบุญท่ีวดัใน
คร้ังน้ี จากนั้นก็น าธุป 3 ดอก ไปปักทุกกระถาง 
 
 

วิธีกำรไหว้เทพเจ้ำแชกง 
• เม่ือเขา้ไปในศาลใหย้นือยูเ่บ้ืองหนา้รูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านแชกง 
• อธิษฐานขอพรและมองหนา้ท่าน อยา่งมุ่งมัน่ 
• ท าพิธีหมุนกงัหนัแห่งโชคชะตา โดยใชน้ิ้วช้ีหมุนกงัหนัตามเขม็นาฬิกา 
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• ถา้ชีวิตในปีท่ีผา่นมาไม่ดี ให้ใชมื้อซา้ยหมุนดา้นซา้ยไปขวา 
• ถา้ชีวิตดีอยูแ่ลว้ก็ใหห้มุนกงัหนักลบัจากขวาไปซา้ย 
• เม่ือหมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ตีกลอง อีก 3 คร้ัง ดงัๆ เพื่อให้เป็นท่ีรับรู้ทัว่กนัทั้งฟ้าดิน และใหพ้รนั้นสมประสงค ์

 

กงัหนัทั้ง 4 ใบหมุนไปมาได ้ช่วยดึงดูด น าพาส่ิงดีเขา้มาในชีวิต และปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป ความหมายของใบพดัทั้ง 4 
• ใบท่ี 1 เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
• ใบท่ี 2 สุขภาพแขง็แรง อายยุืนยาว 
• ใบท่ี 3 โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 
• ใบท่ี 4 คิดหวงัส่ิงใดสมความปรารถนาทุกประการ  

 

กงัหันวดัแชกงหมิว เป็นท่ีกล่าวขานในเร่ืองของการแกช้ง หากจะบูชากงัหันวดัแชกงหมิวมาสวมใส่ เม่ือบูชาแลว้ให้
น าไปวนดา้นบนของกระถางธูป 3 รอบ ตามเข็มนาฬิกา แลว้หยิบผงธูปในกระถางมาโรยดา้นบนของกงัหัน และการใส่
คร้ังแรกใหเ้ร่ิมใส่ตามวนัเกิด ดงัน้ี 

• ผูท่ี้เกิดวนัอาทิตย ์ควรใส่คร้ังแรกในวนัพฤหสั 
• ผูท่ี้เกิดวนัจนัทร์ ควรใส่คร้ังแรกในวนัพุธกลางวนั 
• ผูท่ี้เกิดวนัองัคาร ควรใส่คร้ังแรกในวนัศุกร์ 
• ผูท่ี้เกิดวนัพุธกลางวนั ควรใส่คร้ังแรกในวนัจนัทร์ 
• ผูท่ี้เกิดวนัพุธกลางคืน ควรใส่คร้ังแรกในวนัเสาร์ 
• ผูท่ี้เกิดวนัพฤหสั ควรใส่คร้ังแรกในวนัอาทิตย ์
• ผูท่ี้เกิดวนัศุกร์ ควรใส่คร้ังแรกในวนัองัคาร 
• ผูท่ี้เกิดวนัเสาร์ ควรใส่คร้ังแรกในวนัพุธกลางคืน 

 

อสิระอำหำรกลำงวันและอำหำรเย็น ตำมอธัยำศัย 
 

จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงท่ี CITYGATE OUTLET เป็นห้างสรรพสินคา้ชั้นน า แห่งแรกในประเทศฮ่องกง ซ่ึงมีสินคา้
ต่างประเทศกว่า 80 แบรนด์ดัง ในหลากหลายประเภทของสินค้า ได้แก่ สินค้าแฟชั่น, กีฬา, ความงาม, เส้ือผา้, 
ของเด็กเล่น และของใชภ้ายในบา้น เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีสปา, ร้านอาหารอาหารเอเชีย และอาหารนานาชาติ, และ
โรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย  

 

⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ HILIGHT!! นั่งกระเช้ำนองปิง นมัสกำรพระใหญ่ พระพุทธรูปปางสมาธิท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
กระเชา้นองปิงท่ีใชข้ึ้นมาดา้นบนมีให้เลือก 2 แบบ คือ กระเชา้นองปิงแบบธรรมดา และกระเชา้นองปิงแบบคริสตลั 
ซ่ึงทั้งสองแบบเหมือนกนัตรงท่ีจะไดม้องเห็นวิวทิวทศัน์ของเกาะลนัเตา ฮ่องกงแบบ 360 องศา แต่กระเช้านองปิง
แบบคริสตลันั้นจะพิเศษตรงท่ีพื้นเป็นกระจกใส ท าให้มองเห็นภาพเบ้ืองล่างได้อีกด้วย ทั้งสวยและหวาดเสียวไป
พร้อมๆกนั หลงัจากขึ้นมาถึงดา้นบนแลว้ท่านจะพบกบั “หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง” ท่ีเต็มไปดว้ยร้านอาหาร และ
ร้านขายของท่ีระลึกจ านวนมากให้เพื่อนๆ ไดเ้ลือกซ้ือเลือกหากนั พอเดินมาจนสุดทางของหมู่บา้นแลว้ก็จะพบกบั
ลานนองปิง มีซุ้มประตูทางเขา้ขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมทางเหนือตามราชวงศชิ์ง อีกทั้งยงัมีตะเกียง

https://www.jointtravel.com/hong-kong-travel/
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ทรงดอกบัว 40 อัน รูปป้ันของแม่ทัพศักด์ิสิทธ์ิ จ านวน 12 นาย แทนราศีทั้ ง 12 ราศี ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นผูป้กป้อง
พระพุทธเจา้ อีกทั้งบริเวณน้ียงัเป็นท่ีตั้งของวดัโป่วหลิน ท่ีมีช่ือแปลเป็นไทยว่าวดัดอกบวัศกัด์ิสิทธ์ิ บริเวณตรงขา้ม
เป็นท่ีประดิษฐานของพระใหญ่เทียนถาน โดยชาวฮ่องกงมีความเช่ือวา่หากใครไดม้ากราบไหวพ้ระใหญ่เทียนถานจะ
ท าใหชี้วิตเจริญรุ่งเรือง มีความสุข ประสบความส าเร็จในทุกๆ ดา้นอีกดว้ย เม่ือมาถึงแลว้แนะน าให้ท่านเดินขึ้นบนัได
ไป 268 ขั้น และเม่ือเดินขึ้นไปแลว้นอกจากจะไดก้ราบไหวพ้ระใหญ่เทียนถานอย่างใกลชิ้ดเพื่อความเป็นสิริมงคล 
ท่านยงัไดช้มวิวทิวทศัน์อนัสวยงามทั้งภูเขาและทะเลอีกดว้ย  

 

 
(ค่าใช้จ่ายในการนั่งกระเช้านองปิง ราคาท่านละประมาณ 750 HKD / ท่าน  

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* สามารถสอบถามและช าระเงินได้ท่ีหัวหน้าทัวร์) 
(เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ทางการของฮ่องกงยงัไม่อนุญาตให้เข้าชม พระอารามโป่วหลิน ตัวฐานองค์พระใหญ่ 
และยงัไม่สามารถเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุได้) 

 

⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ HILIGHT!! ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 
(HONG KONG DISNEYLAND)  สวนสนุกช่ือดังของ
โลก มีทั้งเคร่ืองเล่น การแสดงโชว ์ขบวนพาเหรดของตวั
การ์ตูนดีสนีย์ หากใครพาเด็กๆไปเท่ียวก็ไม่ควรพลาด 
เพราะเป็นเหมือนแดนมหัศจรรยข์องเด็กๆเลย ถา้เขา้ไป
แลว้ก็สามารถอยู่ไดท้ั้งวนั ดา้นในของฮ่องกงดีสนียแ์ลนด์ 
จ ะ แ บ่ ง เ ค ร่ื อ ง เ ล่ น อ อ ก ทั้ ง ห ม ด  7 โ ซ น ด้ ว ย กั น 
คือ  ADVENTURELAND, FANTASYLAND, GRIZZLY 
GULCH, MAIN STREET, U.S.A., MYSTIC POINT, TOMORROWLAND และ TOY STORY LAND 
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ADVENTURELAND  
เป็นเคร่ืองเล่นแนวผจญภยัต่างๆ ซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นกลางแจง้ทั้งหมด เช่น ล่องเรือ JUNGLE RIVER CRUISE, บา้นตน้ไม้
ทาร์ซาน และ LIKI TIKIS จะมีน ้าฉีดออกมาจาแท่นหิน เด็กๆสามารถว่ิงเล่นกนัอยา่งสนุกสนานไดบ้ริเวณน้ี 

FANTASYLAND 
เคร่ืองเล่นแนวแฟนตาซี สามารถเล่นไดทุ้กคนไม่จ ากดัความสูง เคร่ืองเล่นท่ีหา้มพลาดของโซนน้ีก็คือ “IT’S A SMALL 
WORLD” เป็นการนั่งเรือล าเล็กค่อยๆล่องไปตามน ้ า ระว่างทางก็จะเจอกบับรรดาตวัการ์ตูนต่างในเทพนิยาย ออกมา
เตน้ร าใหร้้องเพลงให้ฟัง อีกหน่ึงอยา่งท่ีน่าเขา้เช่นกนัก็คือ SLEEPING BEAUTY CASTLE ปราสาทในการ์ตูนเร่ืองเจา้
หญิงนิทรา ท่ีเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของดีสนียแ์ลนด์ทัว่โลก และในตอนกลางคืนท่ีปราสาทก็จะมีการจุดพลุและส่องไฟ
ขึ้นฟ้า นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองเล่นอ่ืนๆอีกมากมาย เช่น CINDERELLA CAROUSEL, FAIRY TALE FOREST, MAD 
HATTER TEA CUPS, WINNIE THE POOH, MICKEY’S PHILHARMAGIC, SWORD IN THE STONE 

 

GRIZZLY GULCH 
เป็นโซนเลก็ๆมีเคร่ืองเล่นอยู ่2 อยา่งดว้ยกนัคือ GEYSER GULCH และ WILD WEST PHOTO FUN เป็นจุดถ่ายรูปท่ี
เหมือนเราโดนต ารวจจบัแลว้ถูกขงัไวใ้นคุก 

 

MAIN STREET, U.S.A. 
เป็นโซนแรกท่ีเม่ือเดินเขา้ไปในฮ่องกงดิสนียแ์ลนดแ์ลว้จะตอ้งผา่น สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยร้านรวงต่างๆ มีทั้งร้านขนม 
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก แต่ละร้านก็จะตกแต่มดว้ยธีมต่างๆ ท าใหเ้หมือนเราหลุดเขา้ไปเดินอยูใ่นโลกนิทาน ไม่
เพียงแต่ร้านคา้เท่านั้นท่ีโซนน้ีจะมี HONG KONG DISNEYLAND RAILROAD สถานีรถไฟจ าลองและ MAIN 
STREET VEHICLES รถยนตโ์บราณท่ีสามารถขึ้นไปนัง่ทัว่ดิสนียแ์ลนดไ์ด ้นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมให้เด็กๆไดร่้วมสนุก 
ANIMATION ACADEMY ซ่ึงเป็นการสอนวาดภาพตวัการ์ตูนดิสนีย ์

 

MYSTIC POINT 
เป็นโซนของเร่ืองราวลึกลบั ไม่ว่าจะเป็น MYSTIC MANOR ปราสาทท่ีรวบรวมของแปลกจากทัว่ทุกมุมโลกเอามาจดั
แสดงโชวด์ว้ยธีมกล่ินอายแบบพ่อมด บรรยากาศภายในบา้นก็ดูลึกลบัน่าคน้หา เป็นเคร่ืองเล่นใหม่ท่ีเพิ่งเปิดให้เขา้ชมได้
ไม่นาน 
 

TOMORROWLAND 
เป็นโซนเคร่ืองเล่นแห่งโลกอนาคต ไม่วา่จะเป็น รถแข่ง AUTOPIA เด็กคนไหนท่ีชอบความเร็วสามารถจะลองขบัรถแข่ง
ในสนามจ าลองแห่งน้ีได,้ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS ให้เด็กๆไดย้ิงต่อสู้ไปในธีมตวัการ์ตูนช่ือดงัจาก
เร่ือง TOY STORY และ ORBITRON จากบินอวกาศพาท่องโลกในกาแลก็ซ่ี 

 

TOY STORY LAND 
เป็นโซนของเคร่ืองเล่นท่ีท าเป็นธีมการ์ตูนเร่ือง TOY STORY โดยเฉพาะ มีทั้ง BARREL OF FUN เป็นถ่ายรูปท่ีมีบรรดา
ตวัการ์ตูนเอกเป็นฉาก, รถไฟเหาะ RC RACER หน่ึงในเคร่ืองเล่นท่ีหวาดเสียวท่ีสุดในดิสนียแ์ลนด์ ขึ้นไปสูงถึง 27 เมตร
, SLINKY DOG SPIN และ TOY SOLDIER PARACHUTE DROP 
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(ค่าใช้จ่ายในการเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ราคาท่านละประมาณ 695 HKD/ท่าน  
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* สามารถสอบถามและช าระเงินได้ท่ีหัวหน้าทัวร์) 

  

ถึงเวลำนัดหมำย น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
 

21.10 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เท่ียวบินท่ี HX761 
23.10 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 

 
 

หมำยเหตุ : เท่ียวบิน (สำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด) โรงแรม เมนูอำหำร รำยกำรทัวร์ท่องเท่ียวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำม
เหมำะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้ำทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถำนท่ี) เป็นผู้บริหำร
เวลำปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *กรณีท่ีบำงรำยกำรไม่สำมำรถเป็นไปตำมโปรแกรมท่ีก ำหนดได้เน่ืองจำกสภำวะอำกำศหรือ
สภำพกำรจรำจรในแต่ละสถำนท่ีนั้นๆ โดยทำงตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรำยกำรหรือพำหนะอ่ืนแทนและจะค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 
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อตัรำค่ำบริกำร 
ก ำหนดวนัเดนิทำง 

มกรำคม - มีนำคม 2566 
รำคำ / ท่ำน นัดหมำยพบคณะ  

ณ สนำมบินสุวรรณภูม ิผู้ใหญ่ / เดก็ พกัเดี่ยว 

เสำร์-อำทิตย์ 11-12 กุมภำพนัธ์ 2566 12,888 5,000 10 ก.พ. เวลำ 23.00 น. 
เสำร์-อำทิตย์ 18-19 กุมภำพนัธ์ 2566 12,888 5,000 17 ก.พ. เวลำ 23.00 น. 
เสำร์-อำทิตย์ 25-26 กุมภำพนัธ์ 2566 13,888 5,000 24 ก.พ. เวลำ 23.00 น. 
เสำร์-อำทิตย์ 11-12 มนีำคม 2566 13,888 5,000 10 มี.ค. เวลำ 23.00 น. 
เสำร์-อำทิตย์ 18-19 มนีำคม 2566 13,888 5,000 17 มี.ค. เวลำ 23.00 น. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม น ้าหนกักระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัห้องพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั  จึงท าให้ห้องพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยู่ติดกนัหรืออยู่คนละชั้น 
บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ 
SOFA BED  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

โปรแกรมทัวร์ไม่มีรำคำเด็ก เน่ืองจำกตั๋วเคร่ืองบินเป็นรำคำพเิศษ 
ทำรกต้องมีอำยุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทำงไปและกลบั 

ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนักท่องเท่ียวชำวไทยเท่ำนั้น  *กรณีต่ำงชำติช ำระเพิม่ 3,000 บำท  
ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่ำนละ 1,800 บำท / ตลอดกำรเดินทำง / ต่อท่ำน *ช ำระที่สนำมบินก่อนออกเดินทำง* 

ในส่วนค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่ำทิปไกด์และคนขับรถ 
ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิปหัวหน้ำทัวร์ วันละ 100 บำท / ท่ำน / วัน 
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  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
  ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ใน

หอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการ
บินก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการ
เดินทางเป็นตน้  

 ค่ำทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 1,800 บำท /ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระที่สนำมบิน ณ วันเดินทำง  
**ในส่วนค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่ำทิปไกด์และคนขับรถ ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิปหัวหน้ำทัวร์ วันละ 100 บำท / ท่ำน / วัน  

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ  
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตัวเข้ำ

มำในโรงแรมท่ีพกัและเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
  ค่ำตรวจ RT-PCR TEST (กรณีมีกำรเรียกตรวจ) 
 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 

1. ในการจองกรุณา ช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 10,000 บำท  พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขอ
อนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 35 
วนั หากท่านไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทาง
บริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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กำรยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เวน้แต่ 

• ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ 
หากยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด อาทิเช่น ออกตัว๋เคร่ืองบินภายในแลว้ เป็นตน้ โดยตอ้งแจ้งทาง
บริษทัทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

หมำยเหต ุ
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. ทางบริษทัเร่ิมตน้และจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศและจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบินหรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ้่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

  ตามนโยบายการการท่องเท่ียวของประเทศฮ่องกง ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เช่น โรงงานจิวเวอ
ร่ี ร้านหยก เป็นตน้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นรายการทวัร์ หากลูกคา้จะซ้ือหรือไม่ซ้ือ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน  

 เน่ืองจากทวัร์คร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อเดินทางท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากตอ้งการแยกตวัออกจากคณะเดินทางโดย
ไม่ลงร้านรัฐบาล บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคิดค่าด าเนินการแยกท่องเท่ียวเป็นเงิน 300 USD / ร้าน / ลูกทวัร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เขา้
ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม เน่ืองจากมีผลต่อราคาทวัร์ ทางบริษทัฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเง่ือนไขดงักล่าว
แลว้ 
 

ขั้นตอนกำรเดินทำงเข้ำฮ่องกงจำกประเทศไทย เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 14 ธ.ค. 65 เป็นตน้ไป 
รัฐบาลฮ่องกงประกาศยกเลิกการบงัคบัใชม้าตรการการสังเกตการณ์ทางการแพทย ์(medical surveillance) ส าหรับผูเ้ดิน

ทางเขา้ฮ่องกง โดยผูเ้ดินทางฯ ท่ีมีผลตรวจเช้ือฯ เป็นลบจะไม่อยู่ภายใตข้อ้จ ากดัของ Amber Code ในช่วง 3 วนัแรกท่ีเดินทางเขา้
ฮ่องกงอีกต่อไป นอกจากน้ี การเขา้ไปในสถานท่ีต่าง ๆ ในฮ่องกงจะไม่ตอ้งสแกน QR Code ดว้ยแอพพลิเคชัน่ “Leave Home 
Safe” อีกต่อไป แต่จะตอ้งแสดงหลกัฐานดา้นวคัซีนส าหรับการเขา้ไปในสถานท่ีบางแห่ง รวมถึงร้านอาหาร อน่ึง ในกรณีท่ีมีผล
ตรวจเช้ือฯ เป็นบวก ผูเ้ดินทางฯ สามารถออกจากสถานท่ีแยกกกัในวนัท่ี 5 ได ้หากมีผลตรวจเช้ือฯ เป็นลบ 2 วนัติดกนั 

 

ผู้ท่ีสำมำรถเดินทำงเข้ำฮ่องกงได้ 
   (1) ผู้เดินทางท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว สามารถเดินทางเขา้ฮ่องกงไดโ้ดยไม่ตอ้งเขา้รับการกกัตวัท่ีโรว
แรมท่ีทางการฮ่องกงก าหนดอีกต่อไป แต่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารสังเกตการณ์ดา้นการแพทย ์(medical surveillance) เป็นเวลา 3 วนั โดย
ในระหว่าง 3 วนัดงักล่าวจะไม่สามารถเขา้ไปในสถานท่ีท่ีทางการฮ่องกงก าหนดให้สแกน vaccine pass ได ้สถานท่ีท่ีทางการ
ก าหนดใหส้แกน vaccine pass รวมถึงร้านอาหาร เรือส าราญ และสถานท่ีออกก าลงักาย 
          (2) ผู้เดินทางท่ียังไม่ได้รับวัคซีนฯ ครบถ้วนแต่มีถิ่นพ านักในฮ่องกง สามารถเดินทางเขา้ฮ่องกงไดโ้ดยไม่ตอ้งเขา้รับการกกั
ตวัฯ แต่ตอ้งอยู่ภายใตก้ารสังเกตการณ์ดา้นการแพทย ์(medical surveillance) เป็นเวลา 3 วนัเช่นกนั โดยผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เขา้ไปในสถานท่ีท่ีทางการฮ่องกงก าหนดใหส้แกน vaccine pass ไดจ้นกวา่จะไดรั้บวคัซีนฯ ครบถว้น 
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ขั้นตอนกำรเดินทำงเข้ำฮ่องกงจำกประเทศไทย 
ผู้โดยสำรทุกคนท่ีเดินทำงจำกประเทศไทย (หรือมีประวัติอยู่ในประเทศไทยในช่วง 7 วันก่อนเดินทำงเข้ำฮ่องกง) จะต้องเตรียม
เอกสำรก่อนเดินทำงและปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขของทำงกำรฮ่องกง ดังนี ้
 

ก่อนเดินทำงเข้ำฮ่องกง 
1. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของทางการฮ่องกงท่ี https://www.chp.gov.hk/hdf เพื่อให้

ไดรั้บ QR Code ส าหรับใชแ้สดงต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีท่าอากาศยานฮ่องกง โดย QR Code จะมีอาย ุ48 ชัว่โมง 

เอกสารขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นกรอกขอ้มูลมีดงัน้ี 
• ส าเนาพาสปอร์ตสีท่ีชดัเจน หา้มถ่ายจากมือถือ และวนั

หมดอายหุนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน 
• เอกสารการฉีดวคัซีนครบโดส 3 เขม็ ขึ้นไป  (วคัซีน

อิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับเดินทางไปต่างประเทศ) 
ส าหรับแนบขอ้มูลวคัซีนในระบบ Register เพื่อใหไ้ด ้QR 
Code สีเขียวแสดงต่อเจา้หนา้ท่ี ณ ท่านอากาศยานฮ่องกง *เด็กอาย ุ12 ปีขึ้นไป ควรไดรั้บวคัซีน อยา่งนอ้ย 3 เขม็ 
(เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี ยงัไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีสามารถเดินทางกบัผูป้กครองท่ีท าวคัซีนครบแลว้) รายละเอียด
วคัซีนตามแนบทา้ย (กรณี เด็กอาย ุ5 ปีขึ้นไป ตอ้งการเขา้ดิสนียแ์ลนด ์จ าเป็นตอ้งไดรั้บฉีดวคัซีน)* 

• เบอร์โทรศพัท ์1 หมายเลข/ท่าน และอีเมลข์องท่าน (ยกเวน้เด็กเดินทางกบัผูป้กครอง) 
2. หลกัฐานการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ท่ีไดรั้บการรับรองโดยทางการฮ่องกง 
3. แสดงผลตรวจหาเช้ือฯ ดว้ย Rapid Antigen Test (RAT) ภายใน 24 ชัว่โมงก่อนก าหนดเวลาเคร่ืองออก 

หลงัเดินทำงเข้ำฮ่องกง 
4. เขา้รับการตรวจหาเช้ือฯ ด้วยวิธี RT-PCR ท่ีท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดยเม่ือเขา้รับการตรวจหาเช้ือฯ แลว้ ผู ้

เดินทางสามารถเดินทางไปยงัท่ีพกัไดท้นัที 
5. หลงัเดินทางเขา้ฮ่องกง ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารสังเกตการณ์ดา้นการแพทย ์ 3 วนั (มีขอ้จ ากดัเร่ืองการเขา้ไปใน

สถานท่ีต่าง ๆ ดังกล่าวแลว้ขา้งตน้) และตอ้งเขา้รับการตรวจหาเช้ือฯ ด้วยวิธี RT-PCR ท่ีศูนยต์รวจหาเช้ือชุมชนของ
ทางการฮ่องกง (Community Testing Centre) ในวนัท่ี 2 (นบัวนัท่ีเดินทางถึงฮ่องกงเป็นวนัท่ี 0) 

6. ในกรณีมีผลตรวจว่าพบเช้ือฯ ผูเ้ดินทางจะถูกแยกกักในสถานท่ีท่ีทางการฮ่องกงก าหนด หรือถูกส่งตัวไปรักษาใน
สถานพยาบาล ตามแต่กรณี 
ขอ้มูลจาก https://hongkong.thaiembassy.org/th/index Update 13 ธ.ค. 65  
ขอ้มูลเก่ียวกบัมาตรการดา้นสาธารณสุขของทางการฮ่องกงท่ีใชบ้งัคบักบัผูเ้ดินทาง สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดท่ี้ 
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html 
รายช่ือวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ท่ีไดรั้บการรับรองโดยทางการฮ่องกง สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดท่ี้ 
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/list_of_recognised_covid19_vaccines.pdf 

** เง่ือนไขกำรเดินทำงเข้ำประเทศฮ่องกงอำจจะมีกำรเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่สถำนกำรณ์และมำตรกำรของทำงรัฐบำลฮ่องกง ** 

https://www.chp.gov.hk/hdf/
https://hongkong.thaiembassy.org/th/index
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/list_of_recognised_covid19_vaccines.pdf
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รำยช่ือวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 ทีไ่ด้รับกำรรับรองโดยทำงกำรฮ่องกง 
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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
http://m.me/unithaitrip

