
 

 
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 26937 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

วันท่ี รายการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรมท่ีพกั 

1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแลบ็ก็อก) – เกาะฮ่องกง  

พีคแทรม – วิคทอเรียพีค – ชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย  
ชมโชว ์SYMPHONY OF LIGHT 

 
บน
เคร่ือง 

✓ 
THE LUXE MANOR 

HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

2 
วดัเจา้แม่กวนอิมฮองฮ า – ร้านกงัหนัจิวเวลร่ี – ร้านหยก 
วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงยา่นมงก๊ก ✓ 

ชาบู
สไตล์
ฮ่องกง 

 

THE LUXE MANOR 
HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

3 
เกาะลนัเตา – หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง (นัง่รถโคช้) –  พระใหญ่เทียนถาน  

สนามบินฮ่องกง (เช็กแลบ็ก็อก) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
✓  

บน
เคร่ือง 

----- 

 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 

ท่านละ 

ราคาเด็กเสริมเตียง  

พกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน + 1 เด็ก 

ท่านละ 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  
พกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน + 1 เด็ก 

ท่านละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

ท่านละ 

10 – 12 มีนาคม 2566 19,999 บาท 19,999 บาท 17,999 บาท 5,900 บาท 

11 – 13 มีนาคม 2566 19,999 บาท 19,999 บาท 17,999 บาท 5,900 บาท 

17 – 19 มีนาคม 2566 19,999 บาท 19,999 บาท 17,999 บาท 5,900 บาท 

18 – 20 มีนาคม 2566 19,999 บาท 19,999 บาท 17,999 บาท 5,900 บาท 

** เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี นับจากวันเดินทาง หากผู้ใหญ่ 1 ท่าน + พกักบัเด็ก 1 ท่าน ราคาเด็กจะเท่ากบัราคาผู้ใหญ่ ** 

 

  



รายละเอยีดโปรแกรม : 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแลบ็กอ็ก) – เกาะฮ่องกง – พคีแทรม – วิคทอเรียพคี –  

   ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย – ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT          ม้ืออาหาร | – | บนเคร่ือง | เย็น | 

08.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบิน 

GREATER BAY AIRLINES (HB) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอย

อ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ีนัง่

ก่อนออกเดินทาง 
 

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

หมายเหตุ ท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นระบบ RANDOM ไม่สามารถลอ็คที่นั่งได้ เพราะฉะนั้นท่ีนั่งอาจไม่ได้นั่งติดกนั  

และไม่สามารถเลือกช่วงท่ีน่ังบนเคร่ืองบินได้ เน่ืองจากเป็นตั๋วกรุ๊ป ตามเง่ือนไขท่ีสายการบินก าหนด 

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

11.25 น. น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) เท่ียวบินท่ี  HB 682 

   บริการอาหารบนเคร่ืองบิน 
15.20 น. เดินทางถึงสนามบินเช็กแลบ็ก็อก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะลนัเตา เป็นสนามบินท่ีเกิดจากการ

ถมทะเลออกไป มีพื้นท่ีโดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลก

ติดต่อกนัถึง 8 ปีซอ้น ตั้งแต่ปี 2001 – 2008 ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องจีน ติด

กบัมณฑลกวางตุง้ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเลก็ๆ อีก 235 เกาะ  



น าท่านเขา้พิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ ให้
ท่านออก EXIT B น าคณะเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ (เวลาที่ฮ่องกงเร็วกว่าเมืองไทย 1 ช่ัวโมง) 

จากนั้นเดินทางสู่เกาะฮ่องกง และน าท่านนัง่รถรางพีคแทรม PEAK TRAM (ONE WAY) ขึ้นสู่ยอดเขา 
VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงสุดของยอดเขาวิคทอเรีย ชมทศันียภาพท่ี
สวยงามกบัความสูง 396 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ด่ืมด ่ากบับรรยากาศของ
ฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมตึกพีคทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึน้ชมตึก

พคีทาวเวอร์) อาคารรูปร่าง
คร่ึงวงกลมท่ีมีเอกลกัษณ์โดท่ี
สร้างตามหลกั ฮวงจุย้เด่น
ท่ีสุด ชมวิวอาคารระฟ้าท่ีมีอยูท่ ัว่ไปบริเวณทั้งสองฝ่ังฮ่องกง และท่ี
สร้างตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค ์และ
ตึกอ่ืนๆอนัเป็นธุรกิจชั้นน าของฮ่องกง 

จากนั้นเดินทางสู่ยา่นจิมซาจุ่ย อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝากท่ี ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย 
หา้งสรรพสินคา้ยกัษใ์หญ่ ท่ีมีความยาวตั้งแต่เรือสตาร์เฟอร์ร่ี ไปตามถนน CANTON ระยะทางกวา่คร่ึงกิโลเมตร  
แหล่งรวมสินคา้ แบรนดเ์นม ชั้นน ามากมาย หา้งสรรพสินคา้ OCEAN TERMINAL  และ HARBOUR CITY ท่ี
มีร้านคา้กวา่ 700 ร้าน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือกนัแบบเตม็ๆ 

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 1) 
น าท่านชม SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเร่ิมตั้งแต่

เวลา 2 ทุ่มตรง ด่ืมด ่ากบัการแสดงแสง สี เสียง และการยงิ

เลเซอร์ประกอบดนตรีอนัตระกานตา ยามค ่าคืน โดยแบ่ง 

THEME การแสดง ออกเป็น 5 แบบ เร่ิมการแสดงดว้ย 

AWAKENING, ENERGY, HERITAGE, PATNERSHIP และ

จบลงดว้ย CELEBRATION 

ท่ีพกั  น าท่านสู่ท่ีพกั THE LUXE MANOR HOTEL  หรือเทียบเท่า 



วันที่สอง เจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า – ร้านกงัหันจิวเวลร่ี – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน –  

  ช้อปป้ิงย่านมงก๊ก                     ม้ืออาหาร | เช้า | กลางวัน | – | 

เช้า   บริการอาหารเช้าติ่มซ า แบบต้นต าหรับฮ่องกง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 2) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดหมั่นโหมว (MAN MO TEMPLE) เป็นวดัเลก็ๆแต่ศกัด์ิสิทธ์ิและสวยงามดัง่
ภาพวาด เป็นวดัท่ีคนฮ่องกงโดยเฉพาะนกัเรียน นกัศึกษานิยมมา
สักการะขอพร วดัหมัน่โหมวมีสาขาหลายแห่งทัว่ฮ่องกง อาทิ 
วดัหมัน่โหมวท่ี TAI PO, วดัหมัน่โหมวท่ี LANTAU, วดัหมัน่
โหมวท่ี SHEUNG WAN รวมถึงยงัมีอีกหลายแห่งในประเทศ
จีน โดยวดัหมัน่โหมวท่ี SHEUNG WAN แห่งน้ี เป็นวดัท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดบนเกาะฮ่องกง และยงัมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดาวดัหมัน่
โหมวทั้งหมดในฮ่องกง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1847 โดย ถ่ามอาฉ่อย และ โหล่อาไกว สร้างขึ้นเพื่อสัการะบูชา 
เทพเจ้าหมั่นไตกวั๊น MAN เทพด้านบุ๋น ซ่ึงเป็นเทพแห่งตวัอกัษร โดยจะก าปากกาอยูใ่นมือ และ เทพเจ้าโหมว
ไตกวั๊น MO หรือ เทพเจ้ากวนอู เทพด้านบู๊ ซ่ึงเป็นเทพแห่งสงครามโดยจะถือมีดอยูใ่นมือ นกัเรียน นกัศึกษา ผู ้
ตอ้งการสอบจองหงวน ท่ีเป็นระบบราชส านกัท่ีมีความเขม้งวด มกันิยมมากราบไหวข้อพรกนัท่ีวดัน้ีกนัมาตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบนั จนในปี ค.ศ. 1908 วดัไดต้กไปอยูภ่ายใตก้ารดูแลของเครือโรงพยาบาลตุงหวา ซ่ึงเป็นองคก์รณ์
การกุศลท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในฮ่องกง ก่อนจะถูกขึ้นทะเบียนเป็นอาคารประวติัศาสตร์ในปี ค.ศ. 2009 และ
ไดรั้บการอนุรักษณ์ไวใ้นฐานะอนุสรณ์สถานของฮ่องกงจนถึงปัจจุบนั  

จากนั้นน าท่านเดินทางไปนมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชค
ลาภ ณ ชายหาดรีพลัส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียว
จ านวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม, เจา้แม่ทบัทิม และ 
เทพเจา้แห่งโชคลาภ ท่ีชายหาดน ้าต้ืน อ่าวรีพลสัเบย ์และท่ีน่าสนใจคือดา้นหน่ึง
ของอ่าวมี พระพุทธรูปและเทพเจา้ต่างๆประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือ
ศรัทธา เช่น พระสังกจัจายบูชาเพื่อความสุข, เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคลาภการ
งาน, พระกาฬ เทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช,้ เทพแห่งวาสนา, เทพ
แห่งดวงชะตา, อิสระใหท้่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั  



จากนั้นน าท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอมิฮองฮ า (KUN IM TEMPLE HUNG HOM) เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด
ของฮ่องกง และถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
มีการปล่อยระเบิดลงบริเวณวดัฮองฮ าหลายต่อหลายคร้ัง ท าใหมี้
ผูบ้าดเจ็บและลม้ตายมากมาย แต่ชาวบา้นท่ีหนีเขา้ไปหลบภยัในวดัน้ี
กลบัปลอดภยัและตวัวดัก็ไม่ดีรับความเสียหายจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิด
อยา่งอศัจรรย ์จึงท าใหช้าวบา้นมีความเล่ือมใสและศรัทธาในวดัแห่งน้ี
เป็นอยา่งมาก และในปี ค.ศ.1909 ไดมี้การสร้างถนนขึ้นเพื่อเช่ือมต่อ
ยา่นฮ่องฮ ากบัยา่นจิมซาจุ่ย และเมืองเกาลูน ขณะท่ีคนงานก่อสร้างก าลงัขดุในพื้นท่ีท่ีเป็นเนินเขา ปรากฏวา่มี
น ้าสีแดงไหลออกมาจากพื้นดิน ลือกนัวา่คือเส้นเลือดของมงักรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีดงักล่าวถูกฉีกขาดเน่ืองจาก

การก่อสร้างขดุเจาะ คนงานเกิดกลวัท่ีจะด าเนินการก่อสร้างถนน
ต่อ ถึงแมผ้ลการตรวจทางห้องปฏิบติัการพบวา่สีของน ้าเป็นผลมา
จากการสะสมของก ามะถนัและปรอทในดิน แต่คนงานยงัคงกงัวล 
จึงเกิดการบริจาคเงินเพื่อบูรณะวดัขึ้นมา ดว้ยความเช่ือวา่ใน เจา้แม่
กวนอิม จะสามารถช่วยใหพ้วกเขาปลอดภยัจากภยัพิบติั อนัตราย
ต่างๆ วนัส าคญัวนัหน่ึงท่ีคนหลัง่ไหลมาไหวข้อพรอยา่งไม่ขาด
สาย และรอคอยเป็นประจ าทุกปี ก็คือ "วนัเปิดทรัพย"์ หรือ วนัยมื

เงินเทพเจา้ เป็นวนัท่ีจะมาขอพรและยมืเงินเจา้แม่กวนอิม ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 26 นบัจากวนัตรุษจีน ซ่ึงพิธีน้ีใน 1 ปี 
มีเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น  

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 3) …ร้านชาบู สไตล์ฮ่องกง… 

จากนั้นน าท่านชม โรงงานจิวเวลร่ี ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบั 
อาทิเช่น จ้ี และแหวนกงัหัน ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด สินคา้ทุกช้ินมีเอกสารรับประกนัคุณภาพเปล่ียน ซ่อม ไดต้ลอดอายุ
การใชง้าน หากเกิดการช ารุดจากสินคา้ไม่ใช่อุบติัเหตุ และน าท่านเลือกซ้ือ หยกมงคล ท่ีน ามาท าเป็น
เคร่ืองประดบัท่ี ร้านหยก 

 



น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกงัหัน (CHE KUNG TEMPLE) เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มี

อายุกว่า 300 ปีตั้ งอยู่ในเขต SHATIN วัดแชกงสร้างขึ้ นเพื่อเป็น

อนุสรณ์เพื่อล าลึกถึงต านานแห่งนกัรบราชวงคซ่์ง มีนามว่า “แซ กง” 

แม่ทพัปราบศึก ผูค้นทัว่ทุกดินแดนต่างย  าเกรงในก าลงัพลอนักลา้หาญ

แข็งแกร่งของแม่ทัพแชกง  ในยามท่ีออกรบ แม่ทัพแชกง ได้ใช้

สัญลกัษณ์ กังหัน 4 ใบพดั ในการออกรบด้วยทุกครา ทหารกล้าทุก

นายเช่ือวา่สัญลกัษณ์ใบพดัจะน าพาซ่ึงชยัชนะ น าพาความโชคดี เสริม

สิริมงคล และน าพาอ านาจอนัแข่งแกร่งใหก้บักองทพั และช่ือเสียงให้

การสู้ศึกของท่านจึงกลายเป็นต านานมาจนถึงทุกวนัน้ี  ปัจจุบนัวดัแช

กง จึงเป็นสถานท่ีสักการะเคารพ ขอพร ท่านแชกง โดยมีสัญลกัษณ์เป็นกงัหันน าโชคนัน่เอง   

การหมุนกังหันน าโชคท่ีตั้ งอยู่ในวดัเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและ

ครอบครัวให้มีความเจริญกา้วหน้าดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้

หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่

ดีออกไปให้หมด ในองคก์งัหันน าโชคมี 4 ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเท

มา ในทุกๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดั

น้ีเพื่อถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือว่ากงัหันจะช่วยพดัพาส่ิงชัว่ร้ายและโรคภยัไขเ้จ็บ

ออกไปจากตวัและน าพาแต่ความโชคดีเขา้มาแทน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (WONG TAI SIN TEMPLE) น าทุกท่าน รับพลังจันทรา เป็นวดั

เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีว่า หว่องไท่ซิน) 

ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์ เทพเจ้า

หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้เซียน ท่านเทพเจา้หวงัตา้เซียน ช่ือเดิม

คือ “หว่องซ้อเผ่ง” เป็นมนุษยธ์รรมดา เป็นเด็กเล้ียงแพะท่ีมีความ

กตญัญูต่อบิดามารดา เม่ือถึงวนัหน่ึงได้มีโอกาสพบกับนักพรต 

และได้รับการชักชวนให้ไปเล่าเรียนวิชา ท่านหว่องซ้อเผ่ง 

ตดัสินใจตามนกัพรตออกไปศึกษาเล่าเรียนวิชา จนบรรลุ สามารถเสกกอ้นหินใหก้ลายเป็นแพะได ้หลงัจากนั้นก็

ไดล้าอาจารยน์ักพรต กลบัมาใช้วิชาความรู้ท่ีร ่ าเรียนมาด้านสมุนไพร ใช้รักษาคนท่ีเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านไดใ้ช้

วิชาการแพทยส์มุนไพร บ าเพ็ญประโยชน์กับชาวบา้นมาตลอดช่วงชีวิต และยงัถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์

มากมาย จนไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นเทพหวอ่งไท่ซิน และไดต้ั้งศาลหวอ่งไท่ซิน เอาไว ้เพื่อกราบสักการะ  



นอกจากนั้นแล้ว ภายในวดัยงัมี เทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยุคโหลว รูปป้ันสีทอง มีเส้ียวพระจันทร์อยู่

ด้านหลงั  เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่!!! โดยการ

ขอพรกับเทพเจ้าองค์น้ีต้องใช้ด้ายแดงผู ้น้ิวเอาไว้

ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี  เพราะชาวจีนเช่ือว่าดา้ยแดงน่ี

แหละคือ เส้นโยงโชคชะตาด้านความรัก คนโสดก็

เป็นการขอพรให้เจอเน้ือคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยท าให้

มีความรักท่ีมัน่คงและยืนยาว เม่ือไปถึงจะเห็นรูปป้ันของเทพหยุคโหลวอยู่ตรงกลาง เม่ือหนัหนา้เขา้หาเทพหยุค

โหลว จะพบรูปป้ันเจา้บ่าว อยูท่างขวา และรูปป้ันเจา้สาวอยูท่างซา้ย โดยมีดา้ยแดงผกูโยงจากเจา้บ่าวและเจา้สาว

มาท่ีเทพหยุคโหลว ซ่ึงท่านจะคอยท าหนา้ท่ีจดรายช่ือคู่รัก เช่ือกนัว่าสมุดท่ีผูเ้ฒ่าถือในมือ คือบญัชีรายช่ือคู่รักท่ี

จะไดรั้บค าอวยพรให้อยู่คู่กนัอย่างร่มเยน็เป็นสุข ซ่ึงจะปรากฏตวัยามค ่าคืนภายใตแ้สงจนัทร์ เป็นเทพเจา้ผูเ้ป็น

อมตะท่ีอาศยัอยู่บนดวงจนัทร์ และลงมาโลกมนุษยเ์พื่อผูกดา้ยดวงชะตา ระหว่างคู่รักซ่ึงเม่ือคู่กนัแลว้ก็จะไม่

แคลว้คลาดกนั 

เย็น                อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย **ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม** 

ท่ีพกั  น าท่านสู่ท่ีพกั THE LUXE MANOR HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันทีส่าม เกาะลนัเตา – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – สนามบินฮ่องกง (เช็กแลบ็กอ็ก) 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                    ม้ืออาหาร | เช้า | – | บนเคร่ือง |   

เช้า   บริการอาหารเช้าติ่มซ า แบบต้นต าหรับฮ่องกง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 4) 

น าท่านเดินทางสู่ เกาะลนัเตา  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัมี

เอกลกัษณ์ระดบัโลกของฮ่องกง น าท่านเปล่ียนขึ้นรถโคช้ ท่ีสถานี

ตุงชุง เพื่อเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง บนเกาะลนัเตา (ใช้

เวลาประมาณ 45 นาที) **กระเชา้นองปิง 360 ปิดปรับปรุงระหวา่ง

วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ – 21 มีนาคม 2566 ในระหวา่งน้ีจะใชร้ถโคช้

บริการรับ–ส่งนกัท่องเท่ียว จนกวา่กระเชา้จะเปิดใหบ้ริการนะคะ** 



จากนั้นน าท่านไปสักการะ พระใหญ่เกาะลนัเตา หรือ พระพุทธรูปเทียนถาน (TIAN TAN BUDDHA 
STATUE) ท่ีตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหนา้ผา เป็นพระพุทธรูป
ทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก องคพ์ระท าขึ้นจากการ
เช่ือมแผ่นทองสัมฤทธ์ิกวา่ 200 แผน่ เขา้ดว้ยกนั น ้าหนกัรวม 250 
ตนั และสูง 34 เมตร หนัพระพกัตร์ไปทางดา้นทะเลจีนไต ้และมอง
อยา่งสงบลงมายงัหุบเขาและโขดหินเบ้ืองล่างซ่ึง และเชิญท่าน
อิสระตามอธัยาศยั ลิ้มลองความอร่อยของ อาหารจีนตน้ต ารับเมนู 
อาหารตะวนัตกชั้นเลิศ หรือจะนัง่จิบกาแฟเอก็ซ์เพรสโซ่อนัหอมกรุ่น จากร้านอาหารและร้านคา้คาเฟ่ในหมู่บา้น
นองปิง   หรือบางท่านอาจจะเลือกซ้ือของขวญัของท่ีระลึกจากหมู่บา้นนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือ
เคร่ืองประดบัคริสตลั เพื่อเป็นของท่ีระลึก 

กลางวัน    อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย ****ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม**** 

12.00 น. สมควรแก่เวลาน าคณะออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

15.00 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) เท่ียวบินท่ี  HB 683 

   บริการอาหารบนเคร่ืองบิน 

16.55 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัด์ิภาพ 

************************** โปรแกรมท่องเท่ียว อาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ************************** 
 

✓ อตัราค่าบริการนี้รวม ✓ 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลบั พร้อมคณะชั้นประหยดัตามรายการ (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ UPGRADE ท่ีนัง่เป็น  
      BUSINESS CLASS ได)้ 
✓ ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
✓ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
✓ ค่าจา้งหวัหนา้ทวัร์ไทย และไกดท์อ้งถ่ินฮ่องกง 
✓ ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์

 

  



 

 อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

 กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือตอ้งซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน 

 ค่าน ้าหนกัสัมภาระน ้าหนกัเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามท่ีระบุไว ้ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกจากรายการท่ีระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศพัท ์ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนกังานเสิร์ฟ   

     ต่างๆ ฯลฯ  

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจง้เขา้-ออกประเทศ ของคนต่างดา้ว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพึงใชป้ระกอบส่วนตวั 

 ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบุไวต้ามรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ค่าทิปส าหรับ หวัหนา้ทวัร์+ไกดท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถ ท่านสามารถใหทิ้ปตามสินน ้าใจ เพื่อเป็นก าลงัใจในการท างาน 
 

กรุณาแจ้งรายละเอยีด 

 กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง TWIN (หอ้ง 2 เตียง) // DOUBLE (หอ้ง 1 เตียง 
      ใหญ)่ // SINGLE (ห้องเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (หอ้ง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
      หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง TWIN ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 
 หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินได ้   

      ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 

 กรุณาแจง้การไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 1 อาทิตย ์ หากท่านแจง้ชา้ อาจท าใหท้างบริษทัฯไม่  

      สามารถเตรียมการใหท้่านไดท้นั ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวก  

 ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทาง เล่ือนหรือโยกยา้ยวนัเดินทาง ไดห้ลงัจากท าการออกตัว๋โดยสารแลว้  
 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 

1. ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาทหรือตามท่ีบริษทัฯระบุ โดยโอนเขา้บญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
             (ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข)  

2. ส่งหลกัฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล ์หรือ แอฟพลิเคชัน่อ่ืนๆ ตามช่องทางท่ีท่านสะดวก 
3. ส่งเอกสารหนา้พาสปอร์ต ท่ีมองเห็นขอ้มูลชดัเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
4. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั หรือตามวนัท่ีบริษทัก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  

 
  



เงือ่นไขการยกเลกิทัวร์ 
1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนที่ท่านได้ชำระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจำนวนที่ท่านได้ชำระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านชำระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก

โดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
❖ การเดินทางครัง้นี้จะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 

- เลื่อน หรือ ยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจง้ให้ทราบลว่งหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมถ่ึง 10 ท่านและท่านยังประสงค์ที่จะเดินทางต่อ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้

ท่านทราบล่วงหน้า 
- กรณีเดินทางไม่ถงึ 15 ท่าน จะไม่มหีวัหน้าทัวร์เดินทางจากไทยไปด้วย  
- ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

❖ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง   
       เป็นสำคัญ 
❖ บริษัทฯ รับผูร้่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น  
❖ หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใชง้านเหลือน้อยกว่า 6 
       เดอืนและไม่สามารถเดินทางได้) 
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล,  
       ภัยธรรมชาติอันไม่สามรถควบคุมได้  
❖ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืง หรอื เจา้หน้าที่กรม  
       แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้   
       ชำระมาเรียบร้อยแล้ว 
❖ เนื่องจากการซือ้ขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทำการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ หากท่านใช้บริการ 
      จากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พกัที่เดยีวกับที่จัดไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ  
       นักทอ่งเที่ยวเอง หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรอืชำรดุจากสายการบิน 
❖ กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนกำหนดเดินทางไปใช้ในครั้งอื่นได้ 
❖ รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ทีพ่ัก สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปรับให ้
       เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณเ์ฉพาะตรงนั้น โดยมิได้แจ้งใหท้่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไป 
       ด้วยความเหมาะสมและรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  
❖ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรอืบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษิัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ  
      จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมดแล้ว 

 

กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ดว้ยตัวทา่นเองพาสปอรต์ตอ้งมอีายุเกนิ 6 เดอืน นับจากวนัเดินทาง 
หากเกดิขอ้ผดิพลาดไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษิัทฯ ไมร่บัผดิชอบใดๆ 

กอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางให้เขา้ใจกอ่นนะคะ เพือ่ผลประโยชนข์องท่านเอง 

 



 

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