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บนิโดย Greater Bay Airlines 
มบีรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

พกัฮอ่งกง 3 คนื  
เทีย่วมาเกา๊แบบไปเชา้กลบัเย็น ไมต่อ้งเหนือ่ยลากกระเป๋า 

ฮอ่งกง-Symphony of light 

ฮอ่งกง-มาเกา๊โดยรถบสั-โบสถเ์ซนตป์อล-เซนาโดส้แควร-์วดัอามา่ 

วดัเจา้แมก่วนอมิ-เดอะเวเนเชีย่น-รา้นขนม-ฮอ่งกงโดยรถบสั 

เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย-์วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน 

รา้นจวิเวอรร์ ี-่ชอ้ปป้ิงมงกก๊-เจา้แมก่วนอมิฮองฮ า-รา้นหยก 
 

คา่ทปิไกด ์และคา่ทปิคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 150 $HK 
ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้ 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู-ิฮอ่งกง-Symphony of light 

08.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ Greater Bay 
Airlines เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

11.25 น. ออกเดนิทาง โดย Greater Bay Airlines เทีย่วบนิที ่HB682 (บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) 

15.20 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นน่ังรถปรับอากาศ
ขา้มสะพานชงิหมา่ สะพานแขวนทีใ่หญท่ีส่ดุของฮอ่งกง เป็นสะพานขา้มชอ่งแคบในฮอ่งกง เชือ่ม
เกาะซงิยีแ่ละเกาะหมา่วัน สรา้งเสร็จในปี 1997 ตวัสะพานแขวนยาว 2.2 กม. สงู 206 เมตร ชว่ง
กลางยาว 1,377 เมตร กวา้ง 41 เมตร มสีองชัน้ ชัน้บนมเีสน้ทางรถวิง่จ านวน 6 ชอ่งทาง สว่นชัน้
ลา่งใชส้ าหรับรถไฟฟ้า (MTR) หากจะใหเ้ห็นววิอันสวยงาม ตอ้งมาทางรถยนตเ์ทา่นัน้ เป็นจดุชมววิ
ทีส่องขา้งทางสวยงามมาก สะพานแหง่น้ีเป็นเสน้ทางส าคัญทีเ่ชือ่มยา่นธรุกจิในฮอ่งกง กบัเกาะ
ลันเตา เพือ่ไปยังทา่อากาศยานนานาชาตฮิอ่งกง 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลง 

Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุค ่าคนื การแสดง

มัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาซึง่เป็นการแสดง แสงและเสยีงครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญ
ตา่งๆ ทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่น้ีประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่
เพยีงกดสวติชก์็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของ
ฮอ่งกง สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่ัก 
พกัที ่BEST WESTERN PLUS HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง-มาเกา๊โดยรถบสั-โบสถเ์ซนตป์อล-เซนาโดส้แควร-์วดัอามา่-วดัเจา้แมก่วนอมิ-
เดอะเวเนเชีย่น-รา้นขนม-ฮอ่งกงโดยรถบสั 

เชา้       รบัประทานอาหารแบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 
น าทกุทา่นน ัง่รถบสัขา้มสะพาน “ฮอ่งกง-จไูห-่มาเกา๊” HZMB สะพานขา้มทะเลยาวทีส่ดุใน
โลก ซึง่เปิดเมือ่วันที ่ 23 ต.ค. 2561 มคีวามยาว 55 กโิลเมตร รปูทรงตัววาย (Y-shape) ใช ้

งบประมาณกวา่ 2 หมืน่ลา้นเหรยีญสหรัฐ ซึง่ยาวกว่าสะพานโกลเดน้ เกท ของเมอืงซานฟรานซสิโก
ถงึ 20 เทา่ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 
ผา่นชมเกาะมาเกา๊นับเป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแค่
หมูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึ
ชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุรแถบนี้เพือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนี 
และมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนี้ ทีส่ าคัญคอืชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืง
ทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมาย ท าใหเ้กาะมาเกา๊
กลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัว จนเรยีกไดว้า่
เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี" ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเลหรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์อง สรา้ง
ดว้ยทองสมัฤทธิท์ัง้องค ์มคีวามสงู 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตัน  
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น าทา่นชมโบสถเ์ซนตป์อล โบสถแ์หง่น้ีเคยเป็นสว่นหนึง่ของวทิยาลัยเซนตป์อล ซึง่กอ่ตัง้ในปี 
1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแหง่แรกของเอเชยีตะวันออก 
โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แตถ่กูท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ 
จนกระทั่งเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลัย และโบสถถ์กูท าลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึ
ฐานโบสถส์ว่นใหญ ่ และบันไดหนา้ดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหวา่งตะวันออก

และตะวันตกและมอียูท่ีน่ี่เพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ในโลก แวะชมยา่นเซนาโดส้แควร ์ถอืไดว้า่เป็น
ท าเลทองทางธรุกจิของมาเกา๊เพราะรวบรวมสนิคา้คณุภาพและรา้นคา้ตา่งๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทกุ
แบบทกุสไตล ์ และยังมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ตา่งๆ ของมาเกา๊วางขายอยูด่ว้ยเรยีกวา่ชอ้ป
ป้ิงทีน่ี่แหง่เดยีวก็คุม้เกนิพอ 

น าทา่นเดนิทางสูว่ดัอามา่ หรอืทีรู่จ้กักนัในนามของศาลเจา้แมท่บัทมิ ตัง้อยูบ่รเิวณเหาดบาร์
รา สรา้งขึน้เพือ่เป็นการถวายสกัการะแกอ่ามา่หรอืองคเ์ทพธดิาแหง่ทอ้งทะเล และยังเป็นทีเ่ก็บ
รักษาศลิปวัตถเุกา่แกซ่ึง่มมีลูคา่มหาศาลไวม้ากมาย เป็นอาคารสถาปัตยกรรมทีค่งอยูม่าไดย้าวนาน
ทีส่ดุในมาเกา๊ และยังถอืเป็นศนูยร์วมใจชาวมาเกา๊อกีดว้ย บรเิวณวัดประกอบไปดว้ยประตทูางเขา้ 
ซุม้ประตแูหง่การร าลกึ หอสวดมนต ์หอแหง่ความเมตตา หอเจา้แมก่วนอมิ และศาลาเซิง้เจา้ชานห
ลงิ ทีล่ว้นอทุศิใหแ้ดเ่ทพศักดิส์ทิธิอ์งคต์า่งๆ ท าใหวั้ดซึง่กอ่สรา้งมากอ่นทีป่ระเทศมาเกา๊จะถอื
ก าเนดิ เป็นตัวแทนอันน่ายกยอ่งในการบอกเลา่ถงึวัฒนธรรมจนีทีห่ลอ่หลอมอยูใ่นศรัทธาแหง่ลัทธิ
เตา๋ ขงจือ้ พุทธศาสนา และความเชือ่ในเทพเจา้ โดยภายในมกีอ้นหนิขนาดใหญซ่ึง่แกะสลักเป็นรปู
เรอืส าเภาโบราณเพือ่เป็นสญัลักษณ์แสดงวา่เป็นจุดทีเ่จา้แมอ่ามา่ยา่งเทา้กา้วขึน้สูผ่นืดนิมาเกา๊  
และหนา้วัดมรีปูปั้นสงิโตหนิอยู ่2 ตัว เชือ่กนัวา่หากใครไดห้มนุลกูแกว้ทีอ่ยูใ่นปากสงิโตไปทางขวา 
3 ครัง้ พรอ้มตัง้จติอธษิฐานแลว้จะสมหวังในสิง่ทีป่รารถนา ในอดตีนัน้ชาวประมงกอ่นออกเดนิเรอื
จะตอ้งมาท าการสกัการะเพือ่ขอพรใหเ้ดนิทางโดยปลอดภัย และหาปลากลบัมาไดม้ากๆ  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นสูว่ดัเจา้แมก่วนอมิ วัดแหง่น้ีเป็นวัดใหญ ่และเกา่แกม่ากทีส่ดุในมาเกา๊ สรา้งขึน้

ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่ 13 ภายในวัดสมัผัสไดถ้งึความศักดิส์ทิธิ ์ และมนตข์ลังอันเกา่แกข่อง
สถาปัตยกรรมของชาวจนีทีด่มูเีสน่หใ์นแบบฉบับของชาวจนี ซึง่ภายในวัดแห่งน้ีมพีระพุทธรปูทีช่าว
มาเกา๊เคารพนับถอือยูห่ลายองค ์ ไมว่า่จะเป็นพระพุทธรปูพระพทุธเจา้ 3 ยคุ ทีม่ปีระดษิฐานอยู่
ดว้ยกนั 3 องค ์ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึปรัชญาทางพระพุทธศาสนาทีว่า่ ม ีอดตี ปัจจุบัน และอนาคตมี
พระยไูล ทีค่นมาเกา๊ใหค้วามเคารพนับถอืมากราบไหวข้อพรกนัเยอะ และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษ
เห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ตง่องคท์รงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีต่ดัเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่ง
งดงาม 
น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ของมาเกา๊ เชน่ คุก้กีอ้ัลมอนดม์ะนาวโปรตเุกส ขนมผัวจา๋
เมยีจา๋ หมแูผน่สตูรพเิศษ น ้ามันปลา 

น าทา่นเทีย่วชมเดอะเวเนเชีย่น The Venetian Macau Resort โรงแรมคาสโินหรู

ระดับ 6 ดาวหลังจากนัน้มเีวลาใหท้า่นอยา่งเต็มทีเ่พือ่ทีจ่ะไดส้มัผัสบรรยากาศของลาสเวกสัแหง่
ใหมข่องเอเชยี ภายในพรอ้มสรรพดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิง
ทีแ่กรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายกวา่ 350 รา้น ใหท้า่นไดส้มัผัสกบั
ภัตตาคาร กวา่ 30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบ ทา่นสามารถน่ังเรอืกอนโดลา่ลอ่งไป
ตามคลองเวนชิภายในโรงแรม (ไมร่วมอยูใ่นรายการ) หรอืจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 
โซนใหญ ่***อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั*** 
สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลับฮอ่งกง โดยน าทกุทา่นน ัง่รถบสัขา้มสะพาน “ฮอ่งกง-จูไห-่มาเกา๊” 
HZMB หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเขา้ทีพ่ัก 
พกัที ่BEST WESTERN PLUS HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เจา้แมก่วนอมิรพีลสัเบย-์วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน-รา้นจวิเวอรร์ ี-่ชอ้ปป้ิงมงกก๊ 

เชา้       รบัประทานอาหารแบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเทีย่วชมหาดทรายรพีลสัเบย ์Repulse Bay หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้ว
แหง่น้ีสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่ง มรีปู
ป้ันของเจา้แม่กวนอมิ และเจา้แม่ทนิโห่ว ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมงโดด

เด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการและขอพรเจา้แม่
กวนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่ความเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุ
ซึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 

น าท่านสู่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดน้ีว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวัด
เก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาว
ฮ่องกง สังเกตไดจ้ากมวลชนจ านวนมากทีม่าสักการะ หรือแมก้ระทั่งควันธูปคละคลุง้
ไปทั่วบรเิวณท่านเทพเจา้หวังตา้เซยีนเดมิท่านชือ่ "หว่องชอ้เผ่ง" เป็นมนุษยเ์ดนิดนิ
ธรรมดาคนหนึง่ ทีม่จีติเมตตาตอ่ชาวโลก ทา่นมคีวามกตัญญตูอ่พ่อแมส่งูมาก และชว่ย
พ่อแมต่ัง้แตเ่ล็ก ท างานดแูลเลีย้งแพะ อยูม่าวันหนึง่ทา่นไดพ้บกบันักพรต และนักพรต

ไดช้วนไปศกึษาร ่าเรยีนวชิาบนภเูขาไกล ทา่นหวอ่งชอ้เผง่กอ้ตัดสนิใจตามนักพรตทา่นนัน้ไปศกึษา
ร ่าเรยีนวชิา ท่านขยันหมั่นเพยีรเรยีนจนบรรล ุจนท่านสามารถเสกกอ้นหนิใหก้ลายเป็นแพะได ้เมือ่

ท่านไดร้ ่ า เรียนวิชาจน
ถ่องแทแ้ล ว้  ก อ้ได ล้า
อาจารย์ของท่านกลับมา 
ใ ช ้วิ ช า ค ว า ม รู ้ ด ้ า น
สมุนไพร  เพื่อบ า เ พ็ญ
ประโยชน์ เดนิทางรักษา
ประชาชนจีนที่ เ จ็บไข  ้
ตลอดจนผูท้ีเ่ดอืดรอ้นไป
ทั่วทกุสารทศิ เมือ่เกดิโรค

ระบาดใหญ่ในประเทศจนี ท่านหวังตา้เซยีนไดใ้ชว้ชิาการแพทย ์จัดยาสมุนไพรใหแ้กช่าวบา้นเพือ่
ต่อสูก้ับโรครา้ย ตลอดอายุขัยทองทา่น ไดม้ลีูกศษิยม์ากมายทีเ่คารพทา่นและร ่าเรยีนวชิาจากทา่น 
จวบจนประชาชนตา่งยกยอ่งใหท้า่นเป็นเทพหวอ่งไทซ่นิ และไดต้ัง้ศาลเอาไวเ้พือ่กราบสกัการะ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีซนท์ีไ่ดร้ับรางวัลอันดับ 

เยีย่ม และน าทา่นเดนิทางสูว่ดัแชกงหมวิ หรอืวดักงัหนัน าโชค ตัง้อยูท่ีต่ าบลถิน่ ซึง่ถอื
เป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง 
สรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ 
ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชค
ลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูป้ันเจา้พ่อแชกง และ
ดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัดต านานเลา่ว่า
ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมี
การกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตกุารณ์
นี้ไดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพล แชกง ทีไ่ด ้
ยกทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุ
สารทศิ และทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ือ่วา่ไม่
เคยแพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็
จะไดร้ับชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่
วา่เป็นดาบไรพ้่ายเชน่กนัดาบไรพ้่ายของทา่น คนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วง
จุย้ในเชงิของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงกอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจ าลองดาบของทา่น
ไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะ
ฮอ่งกงเลยทเีดยีว และวัดแชกงยังเป็นทีม่าของจีก้งัหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่ว
ฮอ่งกง ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้น้ี เพือ่เสรมิสรา้งบารม ี
และความเป็นสริมิงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ 
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และน าทา่นเดนิทางสูย่า่นมงกก๊ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ เหมาะส าหรับนักชอ้ปทีต่อ้งการจะ
หาเสือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งประดับ และสนิคา้ตา่งๆ มากมาย สมควรแกเ่วลาน าทา่เขา้ทีพ่ัก อสิระเดนิ
เลน่ชอ้ปป้ิง 
***อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั*** 
พกัที ่BEST WESTERN PLUS HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เจา้แมก่วนอมิฮองฮ า-รา้นหยก-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 

เชา้       รบัประทานอาหารแบบติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสูว่ดัเจา้กวนอมิฮองฮ า 

เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีเ่กา่แกม่ชีือ่เสยีงแหง่
หนึง่ในยา่นฮอ่งฮ าฮอ่งกง ถกูสรา้งขึน้ถู
ประมาณ 150 ปีกอ่น ในปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ.
1873) ทกุทา่นจะไดข้อพรเจา้แมก่วนอมิพระ
โพธสิตัวแ์หง่ความเมตตาชว่ยคุม้ครองและปก
ปักรักษา และขอพรดา้นเงนิ ทอง เงนิกอ้นโต 
ความเจรญิมั่งมใีนชวีติ ซึง่คนไทยจะรูจ้ักกนัใน
นามเจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ ซึง่เป็นทีเ่ชือ่รูจ้ักและ

นับถอืกนัมากส าหรับคนฮอ่งกงและคนไทย และน าทา่นแวะชมสนิคา้โอทอ๊ปของจนีทีร่า้นหยก 
ซึง่ชาวจนีถอืเป็นเครือ่งรางและเครือ่งประดับตดิตัว 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

15.00 น.  ออกเดนิทางโดย Greater Bay Airlines เทีย่วบนิที ่HB683 (บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) 

16.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 
เงือ่นไขการเขา้หรอืออกประเทศไทยและประเทศปลายทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

มาตราการณ์ของภาครฐัท ัง้ 2 ประเทศ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคี าส ัง่หรอืประกาศเงือ่นไขเพิม่เตมิของทางภาครฐั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง / ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

2-5 ม.ีค. 66 24,900.- 24,900.- 6,000 

3-6 ม.ีค. 66 25,900.- 25,900.- 6,000 
***ราคาเด็กเล็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี จา่ย 7,000.- บาท*** 

 
อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–ฮอ่งกง–กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการ
เดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ (กรณีพัก 
3 ทา่นๆ ที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) ถา้บางโรงแรมไมม่เีตยีงเสรมิทา่นจะตอ้งพกัเดีย่วเพิม่ / คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง
ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้และไมเ่กนิ 20 กก. / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ / คา่
ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มัคคเุทศกบ์รกิารตลอด
การเดนิทาง / คา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางชาวไทยเทา่นัน้ 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิไกด ์และคา่ทปิคนขับรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 150 $HK*** ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้ / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ/ คา่วซีา่ส าหรับ
พาสปอรต์ตา่งชาต ิ/ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนัก
เกนิ / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ ค่าซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ
ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
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เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางเลม่จรงิทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2. ผลตรวจ ATK ถา่ยรปูคูก่บัหนา้พาสปอรต์พรอ้มระบวัุนทีต่รวจ กอ่นเดนิทาง 24 ชัว่โมง 

3. เอกสารแสดงการฉีดวัคซนีโควดิ 3 เข็มขึน้ไป (International Covid-19 Vaccination Certificated) 

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 
การทอ่งเทีย่วฮอ่งกงน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
คอืรา้นหยก รา้นจวิเวอรร์ ี ่หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ 500 $HK/รา้น 

ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 
 
***เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ออกเดนิทางมหีัวหนา้ทัวร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ตั๋วรถไฟ, ซือ้ตั๋ว
รถโดยสาร และจองหอ้งพัก เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ  
➢ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วัน / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้

เดนิทางวันหยดุนักขัตฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ย
บางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 

➢ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วัน / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท หรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
➢ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วัน / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
➢ กรณียกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจ า บรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้

ตัวอยา่งเชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้ 
➢ กรณียกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มม่กีารคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
➢ กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล บรษัิทฯ จะท าเรือ่งยืน่เอกสาร

ไปยังสายการบนิ โรงแรม และในทกุๆ การใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้น้ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การด าเนนิการ ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้่าสามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บั
การพจิารณาและตัดสนิใจของสายการบนิ โรงแรม และในทกุๆ บรกิารอืน่ๆ เป็นส าคัญ 

 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้ และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
อันเกดิจากเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิ การจลาจลตา่งๆ ความลา่ชา้และ
เปลีย่นแปลงของสายการบนิ เป็นตน้ 

2. เน่ืองจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน
อนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษี
น ้ามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลง
เทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

4. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

5. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม และบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึจ านวนทีก่ าหนด 

6. การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักใชจ้า่ยคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

7. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ทัง้หมด 
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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

