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เดินทางโดย สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX)
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วันแรก
23.00 น.

02.00 น.

กำหนดกำรเดินทำง
สนำมบินสุ วรรณภูมิ - สนำมบินเช็กแลปก๊อก (ประเทศฮ่ องกง) - หำดรีพัสล์ เบย์ - วัดหวังต้ ำเซียน - ช้ อปปิ้ งย่ ำนจิม
ซำจุ่ย - ชมโชว์แสงสี เสี ยง SYMPHONY OF LIGHT
(-/L/-)
คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้ น 4 ประตู 7 เคำน์ เตอร์ K สำย
กำรบิน HONG KONG AIRLINE (HX) มีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารการ
เดินทาง
ออกเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เทีย่ วบินที่ HX780

เทีย่ วบินและเวลำบินอำจมีกำรเปลีย่ นแปลง ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สำยกำรบินเป็ นผู้กำหนด
05.50 น.

เดินทางถึง สนำมบินเช็กแลปก๊ อก (CHEK LAP KOK) ฮ่ องกง เมื่อเดินทางถึงสนามบินฮ่องกง ทางเจ้าหน้าที่จะทา
การตรวจคัดกรอง RT-PCR TEST ตามนโยบาย และมาตรการจากัดในสถานการณ์ COVID-19 จากนั้นนาท่านผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากรและรับสัมภาระเรี ยบร้อย (เวลำท้ องถิ่นประเทศฮ่ องกง เร็ วกว่ ำประเทศไทย 1
ชั่วโมง) กรุ ณาปรับนาฬิกาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมาย สมควรแก่เวลำนำท่ ำนเดินทำง
นาท่านเดินทางสู่ หำดรีพัสล์ เบย์ เป็ นที่ต้ งั ของวัดเจ้าแม่กวนอิม หนึ่งในเทพที่ชาวฮ่องกงให้ความเคารพนับถืออย่าง
มาก ไม่วา่ จะขอพรสิ่ งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้ น เริ่ มต้นด้วยการ เดิ นเข้าวัดด้วยเท้าซ้าย และออกด้วยเท้าขวา
เป็ นเคล็ดลับ ที่ ช าวฮ่องกง และคนจี นบอกว่าคล้ายกับ การเดิ นของเข็ม นาฬิ กา ก็จะทาให้ชีวิตเจริ ญก้าวหน้า และ
ก่อนที่จะเดินเข้าวัดให้แวะเสริ มดวงแห่ งโชคลาภได้ดว้ ยการลูบลูกแก้วในปากสิ งโตด้านหน้าวัด เพื่อให้มีแต่ความ
โชคดี
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หลังจากนมัสการขอพรจาก เจ้ ำแม่ กวนอิม แล้ว นาท่านไหว้สักการะ เทพแห่ งโชคลำภ หรื อ เทพไฉ่ ซิงเอีย้ หรื อ
บางคนเรี ยกว่า เจ้ ำแม่ ทับทิม ☞ รู ปปั้ นเจ้ ำแม่ ทับทิม ถื อเป็ นเทพแห่ งโชคลาภ ที่คอยปกปั กษ์รักษาท้องทะเล ผู้
ที่มาที่นี่ มักจะใช้มือลูบจากเคราลงมาถึงถุงเงินของ และกามาใส่ ในกระเป๋ าของเรา เหมือนกับเป็ นเคล็ดว่าให้หา
เงินทองได้คล่อง เงินไม่ร่ัวไหล ถือเป็ นความเชื่ ออย่างหนึ่ งที่วา่ เงินทองไหลมาเทมาเข้ากระเป๋ าเรา ☞ ถัดมา รู ป
ปั้นไข่ หิน ว่ากันว่าคนที่ยงั ไม่ได้แต่งงาน ถ้าไปลูบรู ปปั้ นนี้ จะทาให้ได้แต่งงานกัน ส่ วนคนที่แต่งงานแล้วจะมาขอ
พรเพื่อให้มีลูก ☞ ใกล้กนั นั้นเป็ น รู ปปั้นเฒ่ ำประมงตกปลำ มักมาขอพรเพื่อหวังได้กาไร ร่ ารวย ดัง่ เฒ่าประมงตก
ปลา ที่จบั ปลาได้อยูเ่ ต็มข้องเสมอ ☞ รู ปปั้นแพะสำมตะวัน
เบิกฟ้ ำ เป็ นสัญลักษณ์มงคลแทนความมัง่ คัง่ โชคดี แพะสาม
ตัวเป็ นสัญลักษณ์แทนพระอาทิตย์สามดวง คือ พระอาทิตย์สี
เขียว สี แดง และสี ขาว หมายถึ ง อดี ต ปั จจุบนั และอนาคต
ซึ่ งแฝงความหมายว่ า “ใต้ห ล้ า ทั่ว แดนดิ น ทุ ก สิ่ งขอให้
สมหวังสมปราถนา” ☞ รู ปปั้ นปลำแห่ งควำมมั่ งคั่ง ผูค้ น
มักนิ ยมโยนเหรี ยญใส่ ปากปลา โดยเชื่ อว่าหากโยนเข้าปาก
ปลา พรที่ ขอไปจะสัมฤทธิ ผล ปลาเป็ นหนึ่ งในสัตว์มงคล
ของชาวจีน โดยเฉพาะปลาหลีฮ้ือ ซึ่ งมีความหมายว่า “ไม่วา่ ชีวติ เราจะทาอะไรก็ตามจะมีแต่ความสาเร็ จ”
หลังจากนมัสการขอพรจากเทพเจ้าและรู ปปั้ นศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ เรี ยบร้อยแล้ว บริ เวณหน้าขององค์เจ้าแม่ทบั ทิม จะมี
วงกลมอยูว่ งหนึ่ งบนพื้น ให้เดินวนรอบๆวงกลมนั้น เมื่อเดินครบรอบแล้วให้กา้ วออกมา ซึ่ งจะหมายความว่าเราได้
นาสิ่ งที่ไม่ดีออกจากร่ างกาย และจะทาให้ชีวติ ของเราดีข้ ึน
จากนั้น

ให้ ท่ าน เดิ น ข้ ำมสะพำนศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ เพื่ อ ต่ อ อำยุ ท าให้
อายุ จ ะยื น ยาว สะพานต่ อ อายุ ตั้ง อยู่ ต รงบริ เวณริ ม
ชายหาด ทาสี แดง สามารถสังเกตุเห็ นได้อย่างชัดเจน
เชื่ อกันว่า หากท่านเดินข้ามสะพานแห่ งนี้ ไปแล้วจะทา
ให้เราอายุยืนไปอีก 3 ปี ให้เดินผ่านไปแล้วอ้อมกลับมา
อีกทางหนึ่ ง ห้ามไม่ให้เดินย้อนกลับ เพราะว่าจะทาให้
เราอายุส้ ันลงไป 3 ปี แล้วเดินไปด้านหน้าของวัด เพื่อ
ไปลูบๆ คลาๆ ที่ลูกแก้วสารพัดนึ กที่ลิ้นมังกร และอธิ
ฐานเพื่ อสิ่ งที่ ตอ้ งการ จะท าให้สมความปรารถนาทุ ก
ประการ

จากนั้น

น าท่ านเดิ น ทางสู่ วัด หว่ อ งไทซิ น (WONG TAI SIN
TEMPLE) หรื ออีกชื่ อว่า วัดหวังต้ ำเซี ยน เป็ นอีกหนึ่ ง
วัด ที่ มี ชื่ อเสี ยงของฮ่ อ งกง ด้ ว ยอาคารของวัด ที่ มี
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สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิ พลมาจาก ลัทธิ เต๋ า ศาสนาพุทธ และ
ลัทธิ ขงจื้อ ผูค้ นมักเดินทางมากราบไหว้ เพราะมีความเชื่อว่าพระหวังต้าเซี ยนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่ งใดก็จะสม
ปรารถนาทุ ก ประการ จึงท าให้วดั แห่ งนี้ มี ชื่ อเสี ยงโด่ งดังขึ้ นมา พระหวังต้าเซี ยน หรื อที่ รู้จกั กัน ในชื่ อ ฮวงชู ปิ ง
(HUANG CHU-PING) เกิ ดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดิ นทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้าง
วัดแห่ งนี้ ข้ ึนมา อีกหนึ่งไฮไลท์ความศักดิ์สิทธิ์ ของวัดหวังต้าเซี ยนคือ ห้อง “ไทซิวตี่” หรื อ “ไท่ โส่ ยเอีย้ ” ที่อยูข่ า้ งๆ
วิหารหลัก ภายในห้องเต็มไปด้วยรู ปเคารพของเหล่าพระและทวยเทพตามปี นักษัตรจีน โดยมีการจัดแต่งที่มากไป
ด้วยสี สัน ดูงดงามตระการตา ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันดีของชาวฮ่องกงว่าเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของวัดหวังต้าเซียน
วัดนี้ คนนิ ยมมาขอพรกับเทพเจ้าด้ายแดง “เทพเจ้ ำหยุคโหลว” หรื อที่รู้จกั กันในนามเทพเจ้าแห่ งจันทรา หรื อผูเ้ ฒ่า
แห่ ง ดวงจัน ทร์ (THE OLD MAN FROM THE MOON) ที่ โ ด่ ง ดัง เรื่ อ งการขอเนื้ อ คู่ ส าหรั บ คนโสดที่ อ ยากมี คู่
บริ เวณรู ปปั้ น เทพเจ้าแห่ งจันทรา เชื่ อกันว่า เป็ นเทพที่ดลบัลดาลให้สมหวังในเรื่ องความรัก ด้านข้างมีรูปปั้ นเจ้าบ่าว
และเจ้าสาวที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาผูกด้ายแดง เพื่อขอให้พบกับคู่ครองหรื อมีความรักที่มนั่ คงและยืนยาว

วิธีกำรขอพร :
จะมีวิธีการทานิ้ วสาหรับสอดด้ายแดงแสดงให้เห็ นอยู่ดา้ นหน้า เดิ นไปหยิบ
ด้ายแดงซึ่ งจะมีวางอยูต่ รงซุ ม้ ด้านซ้ายมือ แล้วก็ทานิ้วตาม ที่สาคัญ อย่าทาด้าย
แดงหลุ ดมื อเด็ดขาด ส่ วนวิธีการขอพร ผูช้ ายผูห้ ญิ งก็จะคล้ายๆ กัน ต่างกัน
ตรงตอนที่เดินไปขอพรเท่านั้น
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🧕 สำหรั บผู้หญิง : ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง > เดินไปทางรู ปปั้ นเจ้าสาว > อธิ ษฐานขอคู่ที่เจ้าสาว > เสร็ จแล้วให้ไหว้
3 ครั้ง > เดินไปที่รูปปั้ นเจ้าบ่าว > ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าบ่าว 3 ครั้ง *ระวังอย่าให้มือหลุด > หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ >
ใช้ดา้ ยแดงผูกไว้ที่เชือกเป็ นอันเสร็ จขั้นตอน
👳 สำหรั บผู้ชำย : ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง > เดินไปทางรู ปปั้ นเจ้าบ่าว > อธิ ษฐานขอคู่ที่เจ้าบ่าว > เสร็ จแล้วให้ไหว้
3 ครั้ง > เดินไปที่รูปปั้ นเจ้าสาว> ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าสาว 3 ครั้ง *ระวังอย่าให้มือหลุด > หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ >
ใช้ดา้ ยแดงผูกไว้ที่เชือกเป็ นอันเสร็ จขั้นตอน
เทีย่ ง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน
จากนั้นนาท่านอิสระ ช้ อปปิ้ งย่ ำนจิมซำจุ่ย เป็ นสวรรค์ของนักช้อป ที่นี่มีร้านค้าแบรนด์เนม แผงขายของ และร้านบู
ติ ก ที่ ไ ม่ ซ้ าแบบใครเรี ยงรายสุ ดลู ก หู ลู ก ตา ลู ก ค้ า สามารถเดิ น เล่ น แถว ถนนนาธาน หรื อที่ ค นท้ อ งถิ่ น
เรี ยกว่า “โกลเด้นไมล์” สัมผัสบรรยากาศ ร้ านเสื้ อผ้า ร้ านอาหาร และร้านขายเครื่ องประดับ ใกล้ๆ บริ เวณนี้ จะมี
ห้างสรรพสิ นค้ามากมาย เช่ น ห้าง THE ONE, ห้าง ISQUARE นอกจากนี้ ยงั มี HARBOUR CITY ศูนย์การค้ายักษ์
ใหญ่ของฮ่องกง ซึ่ งมีร้านค้ากว่า 450 ร้าน ทางด้านตะวันออก จะมีบาร์ และร้านอาหารริ มน้ า สถานที่เดินเล่นบริ เวณ
ใกล้ๆ TSIM SHA TSUI เริ่ มต้นจากหอนาฬิ กาสมัยอาณานิ คม แถวนี้ มีทศั นี ยภาพที่สวยงามที่สุดแห่ งหนึ่ งสาหรับ
การชมเส้นขอบฟ้ าตามแนวท่าเรื อของเกาะฮ่องกง คุณจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพในมุมกว้างของท่าเรื ออีกด้วย
อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย เพือ่ ไม่ เป็ นกำรรบกวนเวลำในกำรช้ อปปิ้ งของท่ ำน

จากนั้น

เวลาประมาณ 20.00 น. น าท่ า นชมการแสดง โชว์แ สงสี เสี ย งสุ ด ยิ่ง ใหญ่ SYMPHONY OF LIGHT ที่ ริม อ่ า ว
วิคตอเรี ย ซึ่ งจะมองเห็นตึกสู งระฟ้ ากว่า 40 ตึกทั้งฝั่งฮ่องกงและเกาลูน เป็ นการจัดแสดงที่ละลานตาไปด้วย แสงไฟ
เลเซอร์ , ไฟ LED และแสงหลากสี สันสวยงาม ประกอบเสี ยงดนตรี ที่มีชีวิตชี วา โดยในปี ค.ศ. 2017 SYMPHONY
OF LIGHT ได้เปลี่ยนดนตรี ประกอบใหม่ ให้เป็ นซิ มโฟนีที่แท้จริ ง ในสไตล์ที่ยงิ่ ใหญ่ ภายใต้แนวคิด ทิศตะวันออก
พบทิ ศตะวัน ตก (EAST MEETS WEST) โดยใช้วงดุ ริยางค์ฟิ วชั่นฮอลล์ ที่ เต็ม ไปด้วยความสดใสและร่ วมสมัย
ผสมผสานร่ วมกับขลุ่ยจีนและเครื่ องสายแบบดั้งเดิม
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 ทีพ่ กั O HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ อง วัดแชกงหมิว - โรงงำนจิวเวอร์ รี่ - ร้ ำนหยก - CITY GATE OUTLET - **OPTIONAL TOUR** นั่ง
กระเช้ ำ สั ก กำระพระใหญ่ นองปิ ง - **OPTIONAL TOUR** สวนสนุ ก ดิ ส นี ย์ แ ลนด์ ฮ่ องกง สนำมบิน
(B/-/-)
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ (เมนู ติ่มซำ)
** นักท่องเทีย่ วต้ องตรวจ RAPIT-TEST ทีโ่ รงแรม ก่อนออกเดินทำงท่องเทีย่ ว **
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (CHE KUNG TEMPLE) เป็ นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์
เรื่ องของกังหันลมที่พดั พาเอาสิ่ งไม่ดีออกจากชีวติ เชื่ อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วย
หมุนชี วิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็ นดีได้ ทาให้วดั นี้ มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า วัดกังหัน
ลม เดิมทีวดั นี้ เป็ นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และได้อนุ รักษ์ไว้เป็ นโบราณสถาน อยูท่ างด้านหลัง
ของเรื อนใหม่ ส่ วนเรื อนใหม่สร้างเสร็ จในปี 1993 บนเนื้ อที่ 50,000 ตารางฟุต สร้างขึ้น
เพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผูซ้ ่ ึ งปกป้ องจักรพรรดิราชองค์สุดท้ายแห่งวงค์ซ่ง
เมื่อเข้ามาภายในวัดแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดจาหน่ายธูป และเครื่ องบูชาต่างๆ เมื่อ
ได้ธูปแล้วก็นาไปให้เจ้าหน้าที่จุดธู ปที่ลานกว้าง เขียนชื่ อที่อยู่ในใบสะเดาะเคราะห์ ทา
ให้เกิดสิ ริมงคล ปั ดเป่ าเรื่ องร้ายๆ ออกไป วิธีการคาราวะ และขอพร คือให้หนั หน้าออก
จากวัด กล่าวแจ้งฟ้ าดินก่อน โดยบอกชื่อ ที่อยู่ อายุ และวัตถุประสงค์ที่มาทาบุญที่วดั ใน
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ครั้งนี้ จากนั้นก็นาธุ ป 3 ดอก ไปปักทุกกระถาง
วิธีกำรไหว้เทพเจ้ ำแชกง
• เมื่อเข้าไปในศาลให้ยน
ื อยูเ่ บื้องหน้ารู ปปั้ นขนาดใหญ่ของท่านแชกง
• อธิ ษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมัน
่
• ทาพิธีหมุนกังหันแห่ งโชคชะตา โดยใช้นิ้วชี้ หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา
• ถ้าชี วต
ิ ในปี ที่ผา่ นมาไม่ดี ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา
• ถ้าชี วต
ิ ดีอยูแ่ ล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย
• เมื่อหมุนกังหันเสร็ จแล้ว ตีกลอง อีก 3 ครั้ง ดังๆ เพื่อให้เป็ นที่รับรู ้ทว
ั่ กันทั้งฟ้ าดิน และให้พรนั้นสมประสงค์
กังหันทั้ง 4 ใบหมุนไปมาได้ ช่วยดึงดูด นาพาสิ่ งดีเข้ามาในชีวติ และปั ดเป่ าสิ่ งไม่ดีพดั ออกไป ความหมายของใบพัดทั้ง 4
• ใบที่ 1 เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
• ใบที่ 2 สุ ขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
• ใบที่ 3 โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
• ใบที่ 4 คิดหวังสิ่ งใดสมความปรารถนาทุกประการ
กังหันวัดแชกงหมิ ว เป็ นที่ กล่าวขานในเรื่ องของการแก้ชง หากจะบูชากังหันวัดแชกงหมิวมาสวมใส่ เมื่อบูชาแล้วให้
นาไปวนด้านบนของกระถางธูป 3 รอบ ตามเข็มนาฬิกา แล้วหยิบผงธู ปในกระถางมาโรยด้านบนของกังหัน และการใส่
ครั้งแรกให้เริ่ มใส่ ตามวันเกิด ดังนี้
• ผูท
้ ี่เกิดวันอาทิตย์ ควรใส่ ครั้งแรกในวันพฤหัส
• ผูท
้ ี่เกิดวันจันทร์ ควรใส่ ครั้งแรกในวันพุธกลางวัน
• ผูท
้ ี่เกิดวันอังคาร ควรใส่ ครั้งแรกในวันศุกร์
• ผูท
้ ี่เกิดวันพุธกลางวัน ควรใส่ ครั้งแรกในวันจันทร์
• ผูท
้ ี่เกิดวันพุธกลางคืน ควรใส่ ครั้งแรกในวันเสาร์
• ผูท
้ ี่เกิดวันพฤหัส ควรใส่ ครั้งแรกในวันอาทิตย์
• ผูท
้ ี่เกิดวันศุกร์ ควรใส่ ครั้งแรกในวันอังคาร
• ผูท
้ ี่เกิดวันเสาร์ ควรใส่ ครั้งแรกในวันพุธกลางคืน
จากนั้น

นาท่านชม โรงงำนจิวเวอร์ รี่ ที่ ข้ ึนชื่ อของฮ่องกง โดยการย่อส่ วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทาเป็ นเครื่ องประดับ
เช่น จี้ แหวน กาไล เพื่อทาให้เป็ นเครื่ องประดับติดตัว ในการส่ งเสริ มดวงชะตาและเสริ มดวงเรื่ องฮวงจุย้

จากนั้น

นาท่านชม ร้ ำนหยก มีสินค้ามากมายเกี่ ยวกับหยก เช่ น กาไลหยก หรื อสัตว์นาโชคอย่างปี่ เสี่ ยะ อิสระให้ได้เลื อกชื้ อ
เป็ นของฝาก หรื อเป็ นของที่ระลึกนาโชคแด่ตวั เอง
อิสระอำหำรกลำงวันและอำหำรเย็น ตำมอัธยำศัย
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จากนั้น

⭕⭕

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ CITYGATE OUTLET เป็ นห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา แห่ งแรกในประเทศฮ่องกง ซึ่ งมีสินค้า
ต่ างประเทศกว่า 80 แบรนด์ ดัง ในหลากหลายประเภทของสิ น ค้า ได้แก่ สิ น ค้าแฟชั่น , กี ฬ า, ความงาม, เสื้ อ ผ้า ,
ของเด็กเล่น และของใช้ภายในบ้าน เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีสปา, ร้านอาหารอาหารเอเชี ย และอาหารนานาชาติ , และ
โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
OPTION TOUR ⭕⭕ HILIGHT!! นั่งกระเช้ ำนองปิ ง นมัสกำรพระใหญ่ พระพุทธรู ปปางสมาธิ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กระเช้านองปิ งที่ใช้ข้ ึนมาด้านบนมีให้เลือก 2 แบบ คือ กระเช้านองปิ งแบบธรรมดา และกระเช้านองปิ งแบบคริ สตัล
ซึ่ งทั้งสองแบบเหมือนกันตรงที่ จะได้มองเห็ นวิวทิ วทัศน์ของเกาะลันเตา ฮ่องกงแบบ 360 องศา แต่กระเช้านองปิ ง
แบบคริ สตัล นั้นจะพิเศษตรงที่ พ้ืนเป็ นกระจกใส ทาให้มองเห็ นภาพเบื้ องล่างได้อีกด้วย ทั้งสวยและหวาดเสี ยวไป
พร้ อมๆกัน หลังจากขึ้นมาถึ งด้านบนแล้วท่านจะพบกับ “หมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิ ง” ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร และ
ร้านขายของที่ ระลึ กจานวนมากให้เพื่อนๆ ได้เลื อกซื้ อเลื อกหากัน พอเดิ นมาจนสุ ดทางของหมู่บา้ นแล้วก็จะพบกับ
ลานนองปิ ง มีซุ้มประตูทางเข้าขนาดใหญ่ที่สร้ างขึ้นตามสถาปั ตยกรรมทางเหนื อตามราชวงศ์ชิง อีกทั้งยังมีตะเกี ยง
ทรงดอกบัว 40 อัน รู ป ปั้ นของแม่ ท ัพ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ จานวน 12 นาย แทนราศี ท้ ัง 12 ราศี ซึ่ งท าหน้าที่ เป็ นผูป้ กป้ อง
พระพุทธเจ้า อีกทั้งบริ เวณนี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั ของวัดโป่ วหลิน ที่มีชื่อแปลเป็ นไทยว่าวัดดอกบัวศักดิ์ สิทธิ์ บริ เวณตรงข้าม
เป็ นที่ประดิษฐานของพระใหญ่เทียนถาน โดยชาวฮ่องกงมีความเชื่ อว่าหากใครได้มากราบไหว้พระใหญ่เทียนถานจะ
ทาให้ชีวติ เจริ ญรุ่ งเรื อง มีความสุ ข ประสบความสาเร็ จในทุกๆ ด้านอีกด้วย เมื่อมาถึงแล้วแนะนาให้ท่านเดินขึ้นบันได
ไป 268 ขั้น และเมื่อเดิ นขึ้นไปแล้วนอกจากจะได้กราบไหว้พระใหญ่เทียนถานอย่างใกล้ชิดเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
ท่านยังได้ชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามทั้งภูเขาและทะเลอีกด้วย
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(ค่ าใช้ จ่ายในการนั่งกระเช้ านองปิ ง ราคาท่ านละประมาณ 355 HKD/ท่ าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ * สามารถ
สอบถามและชาระเงินได้ ทหี่ ัวหน้ าทัวร์ )
(เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางการของฮ่ องกงยังไม่ อนุญาตให้ เข้ าชม พระอารามโป่ วหลิน ตัวฐานองค์ พระใหญ่
และยังไม่ สามารถเข้ าสักการะพระบรมสารี ริกธาตุได้ )
⭕⭕

OPTION TOUR ⭕⭕ HILIGHT!! ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ (HONG KONG DISNEYLAND) สวนสนุกชื่อดังของโลก มี
ทั้งเครื่ องเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของตัวการ์ ตูนดี สนี ย ์ หากใครพาเด็กๆไปเที่ ยวก็ไม่ควรพลาด เพราะเป็ น
เหมือนแดนมหัศจรรย์ของเด็กๆเลย ถ้าเข้าไปแล้วก็สามารถอยูไ่ ด้ท้ งั วัน ด้านในของฮ่องกงดีสนี ยแ์ ลนด์ จะแบ่งเครื่ อง
เล่นออกทั้งหมด 7 โซนด้วยกัน คือ ADVENTURELAND, FANTASYLAND, GRIZZLY GULCH, MAIN STREET,
U.S.A., MYSTIC POINT, TOMORROWLAND และ TOY STORY LAND

ADVENTURELAND
เป็ นเครื่ องเล่นแนวผจญภัยต่างๆ ซึ่ งเป็ นเครื่ องเล่นกลางแจ้งทั้งหมด เช่น ล่องเรื อ JUNGLE RIVER CRUISE, บ้านต้นไม้
ทาร์ซาน และ LIKI TIKIS จะมีน้ าฉี ดออกมาจาแท่นหิ น เด็กๆสามารถวิง่ เล่นกันอย่างสนุกสนานได้บริ เวณนี้
FANTASYLAND
เครื่ องเล่นแนวแฟนตาซี สามารถเล่นได้ทุกคนไม่จากัดความสู ง เครื่ องเล่นที่หา้ มพลาดของโซนนี้ก็คือ “IT’S A SMALL
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WORLD” เป็ นการนัง่ เรื อลาเล็กค่อยๆล่ องไปตามน้ า ระว่างทางก็จะเจอกับบรรดาตัวการ์ ตูนต่างในเทพนิ ยาย ออกมา
เต้นราให้ร้องเพลงให้ฟัง อีกหนึ่ งอย่างที่น่าเข้าเช่นกันก็คือ SLEEPING BEAUTY CASTLE ปราสาทในการ์ ตูนเรื่ องเจ้า
หญิงนิ ทรา ที่เป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของดีสนี ยแ์ ลนด์ทวั่ โลก และในตอนกลางคืนที่ปราสาทก็จะมีการจุดพลุและส่ องไฟ
ขึ้ น ฟ้ า นอกจากนี้ ยังมี เครื่ องเล่ น อื่ น ๆอี ก มากมาย เช่ น CINDERELLA CAROUSEL, FAIRY TALE FOREST, MAD
HATTER TEA CUPS, WINNIE THE POOH, MICKEY’S PHILHARMAGIC, SWORD IN THE STONE
GRIZZLY GULCH
เป็ นโซนเล็กๆมีเครื่ องเล่นอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ GEYSER GULCH และ WILD WEST PHOTO FUN เป็ นจุดถ่ายรู ปที่
เหมือนเราโดนตารวจจับแล้วถูกขังไว้ในคุก
MAIN STREET, U.S.A.
เป็ นโซนแรกที่เมื่อเดินเข้าไปในฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์แล้วจะต้องผ่าน สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆ มีท้ งั ร้านขนม
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก แต่ละร้านก็จะตกแต่มด้วยธี มต่างๆ ทาให้เหมือนเราหลุดเข้าไปเดินอยูใ่ นโลกนิทาน ไม่
เพียงแต่ร้านค้าเท่านั้นที่โซนนี้จะมี HONG KONG DISNEYLAND RAILROAD สถานีรถไฟจาลองและ MAIN
STREET VEHICLES รถยนต์โบราณที่สามารถขึ้นไปนัง่ ทัว่ ดิสนียแ์ ลนด์ได้ นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุก
ANIMATION ACADEMY ซึ่งเป็ นการสอนวาดภาพตัวการ์ตูนดิสนีย ์
MYSTIC POINT
เป็ นโซนของเรื่ องราวลึ กลับ ไม่วา่ จะเป็ น MYSTIC MANOR ปราสาทที่รวบรวมของแปลกจากทัว่ ทุกมุมโลกเอามาจัด
แสดงโชว์ดว้ ยธี มกลิ่นอายแบบพ่อมด บรรยากาศภายในบ้านก็ดูลึกลับน่าค้นหา เป็ นเครื่ องเล่นใหม่ที่เพิ่งเปิ ดให้เข้าชมได้
ไม่นาน
TOMORROWLAND
เป็ นโซนเครื่ องเล่ น แห่ งโลกอนาคต ไม่ ว่าจะเป็ น รถแข่ ง AUTOPIA เด็ก คนไหนที่ ชอบความเร็ วสามารถจะลองขับ
รถแข่งในสนามจาลองแห่ งนี้ ได้, BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS ให้เด็กๆได้ยิงต่อสู ้ไปในธี มตัวการ์ ตูนชื่ อ
ดังจากเรื่ อง TOY STORY และ ORBITRON จากบินอวกาศพาท่องโลกในกาแล็กซี่
TOY STORY LAND
เป็ นโซนของเครื่ องเล่นที่ทาเป็ นธี มการ์ ตูนเรื่ อง TOY STORY โดยเฉพาะ มีท้ งั BARREL OF FUN เป็ นถ่ายรู ปที่มีบรรดา
ตัวการ์ตูนเอกเป็ นฉาก, รถไฟเหาะ RC RACER หนึ่ งในเครื่ องเล่นที่หวาดเสี ยวที่สุดในดิสนียแ์ ลนด์ ขึ้นไปสู งถึง 27 เมตร
, SLINKY DOG SPIN และ TOY SOLDIER PARACHUTE DROP
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(ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง ราคาท่านละประมาณ 695 HKD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ *
สามารถสอบถามและชาระเงินได้ ทหี่ ัวหน้ าทัวร์ )
ถึงเวลำนัดหมำย นำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน
21.10 น.
23.10 น.

ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เทีย่ วบินที่ HX779
เดินทางถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมำยเหตุ : เที่ยวบิ น (สำยกำรบิ น เป็ นผู้ก ำหนด) โรงแรม เมนู อำหำร รำยกำรทัวร์ ท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำม
เหมำะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์ ,หัวหน้ ำทัวร์ ,คนขับรถของแต่ ละสถำนที)่ เป็ นผู้บริหำร
เวลำปรับเปลีย่ นตำมควำมเหมำะสม *กรณีที่บำงรำยกำรไม่ สำมำรถเป็ นไปตำมโปรแกรมทีก่ ำหนดได้ เนื่องจำกสภำวะอำกำศหรือ
สภำพกำรจรำจรในแต่ ละสถำนที่น้ ันๆ โดยทำงตัวแทนบริ ษั ทฯ จะจัด เป็ นรำยกำรหรื อพำหนะอื่นแทนและจะ คำนึงถึงควำม
ปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ
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อัตรำค่ ำบริกำร
กำหนดวันเดินทำง
มกรำคม - มีนำคม 2566
เสำร์ -อำทิตย์

14-15 มกรำคม 2566

เสำร์ -อำทิตย์

04-05 กุมภำพันธ์ 2566

เสำร์ -อำทิตย์

11-12 กุมภำพันธ์ 2566

เสำร์ -อำทิตย์

18-19 กุมภำพันธ์ 2566

เสำร์ -อำทิตย์

25-26 กุมภำพันธ์ 2566

เสำร์ -อำทิตย์

04-05 มีนำคม 2566

เสำร์ -อำทิตย์

11-12 มีนำคม 2566

เสำร์ -อำทิตย์

18-19 มีนำคม 2566

รำคำ / ท่ ำน
ผู้ใหญ่
พักเดีย่ ว

นัดหมำยพบคณะ
ณ สนำมบินสุ วรรณภูมิ

16,599
16,599
16,599
16,599
16,599
18,599
16,599
16,599

13 ม.ค. เวลำ 23.00 น.

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

03 ก.พ. เวลำ 23.00 น.
10 ก.พ. เวลำ 23.00 น.
17 ก.พ. เวลำ 23.00 น.
24 ก.พ. เวลำ 23.00 น.
03 มี.ค. เวลำ 23.00 น.
10 มี.ค. เวลำ 23.00 น.
17 มี.ค. เวลำ 23.00 น.

โปรแกรมทัวร์ ไม่ มรี ำคำเด็ก เนื่องจำกเป็ นรำคำพิเศษ
ทำรกต้ องมีอำยุไม่ เกิน 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทำงไปและกลับ
ค่ ำบริกำรข้ ำงต้ นเฉพำะนักท่ องเทีย่ วชำวไทยเท่ ำนั้น *กรณีต่ำงชำติชำระเพิม่ 3,000 บำท
ค่ ำทัวร์ ไม่ รวมค่ ำทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่ ำนละ 1,500 บำท / ตลอดกำรเดินทำง / ต่ อท่ ำน *ชำระทีส่ นำมบินก่อนออกเดินทำง*
ในส่ วนค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ไม่ รวมอยู่ในค่ ำทิปไกด์ และคนขับรถ
ตำมมำตรฐำนกำรให้ ทปิ หัวหน้ ำทัวร์ วันละ 100 บำท / ท่ ำน / วัน
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม





ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 1 ใบน้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม น้ าหนักกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่ารถรับ-ส่ งและนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
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 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงทาให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็ น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริ มแบบพับ หรื อ
SOFA BED ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเป็ น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่วา่ กรณี ใดใด ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การเรี ยกเก็บค่าบริ การค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผูเ้ ข้าพัก
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ผมู้ ีประสบการณ์นาเที่ยวคอยบริ การและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำค่ ำบริกำรนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่ น ค่าทาหนังสื อเดิ นทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์ เน็ต,ค่าซักรี ด,มินิบาร์ ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง,ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการ
บินกาหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว,ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการ
เดินทางเป็ นต้น
 ค่ ำทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ำนละ 1,500 บำท /ตลอดกำรเดินทำง/ต่ อท่ำน ชำระทีส่ นำมบิน ณ วันเดินทำง
**ในส่ วนค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ไม่ รวมอยู่ในค่ ำทิปไกด์ และคนขับรถ ตำมมำตรฐำนกำรให้ ทิปหัวหน้ ำทัวร์ วันละ 100 บำท / ท่ ำน / วัน
 ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 3%
 ค่ ำธรรมเนียมนำ้ มันและภำษีสนำมบิน ในกรณีทสี่ ำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ รำคำ
 ค่ ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษัทฯไม่ ได้ จัดให้ แก่ ท่ำนเนื่องจำกป้องกันกำรสู ญหำยจำกมิจฉำชี พทีแ่ ฝงตัวเข้ ำ
มำในโรงแรมทีพ่ กั และเพือ่ ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ ำห้ องพักสำหรับทุกท่ ำน)
 ค่ ำตรวจ RT-PCR TEST (กรณีมีกำรเรียกตรวจ)
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในการจองกรุ ณ า ชำระค่ ำมัด จำทัวร์ ท่ำนละ 10,000 บำท พร้ อมหน้าพาสปอร์ ต หากไม่ ชาระตามที่ บ ริ ษทั ก าหนด ขอ
อนุ ญาตตัดที่นงั่ เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นงั่ อยูโ่ ดยอัตโนมัติ และต้องชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลื อก่อนเดิ นทางอย่างน้อย 35
วัน หากท่านไม่ชาระเงินตามกาหนดให้ถือว่าท่านสละสิ ทธิ ในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ เรี ยบร้อยแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
3. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่ ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
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4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
กำรยกเลิก
เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงิ นล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจองและจ่ ำยมัดจำแล้ ว ถ้ ำผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มีกำรคืนเงินค่ ำมัดจำหรือค่ ำทัวร์ ใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
• ผูจ้ องยกเลิ กการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทน
ั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ
หากยังไม่มี การยื่นวีซ่ า หรื อมี การเสี ยค่าใช้จ่ายอื่ นใด อาทิ เช่ น ออกตัว๋ เครื่ องบิ นภายในแล้ว เป็ นต้น โดยต้องแจ้งทาง
บริ ษทั ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นบั รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

หมำยเหตุ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่ องเที่ ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมื องจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมื อง หรื อเจ้าหน้าที่ กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
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11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
13. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดิ นทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ กภายในครอบครั วของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
15. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
16. ทางบริ ษทั เริ่ มต้นและจบการบริ การที่สนามบินสุ วรรณภูมิกรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศและจะสารองตัว๋
เครื่ องบินหรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

ตามนโยบายการการท่องเที่ยวของประเทศฮ่องกง ผูเ้ ดินทางจะต้องมีการเข้าชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เช่น โรงงานจิวเวอ
รี่ ร้านหยก เป็ นต้น ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ หากลูกค้าจะซื้ อหรื อไม่ซ้ื อ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความพึงพอใจของท่าน
เนื่ องจากทัวร์ ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทางโดย
ไม่ลงร้านรัฐบาล บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ คิดค่าดาเนินการแยกท่องเที่ยวเป็ นเงิน 300 USD / ร้าน / ลูกทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เข้า
ร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม เนื่ องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริ ษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว
แล้ว
ขั้นตอนกำรเดินทำงเข้ ำฮ่ องกงจำกประเทศไทย
ผูโ้ ดยสารทุกคนที่เดินทางจากประเทศไทย (หรื อมีประวัติอยูใ่ นประเทศไทยในช่วง 7 วันก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง) จะต้องเตรี ยม
เอกสารก่อนเดินทางและปฏิบตั ิตามมาตรการด้านสาธารณสุ ขของทางการฮ่องกง ดังนี้
ก่อนเดินทำงเข้ ำฮ่ องกง
- ก ร อ ก ข้ อ มู ล ใ น แ บ บ ฟ อ ร์ ม อ อ น ไ ล น์ HEALTH DECLARATION FORM ข อ ง ท า ง ก า ร ฮ่ อ ง ก ง ที่
http://www.chp.gov.hk/hdf เพื่อให้ได้รับ QR CODE สาหรับใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานฮ่องกง โดย QR CODE
จะมีอายุ 48 ชัว่ โมง
- แสดงหลักฐานการได้รับวัคซี นป้ องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองโดยทางการฮ่องกง ตั้งแต่ 2 เข็ม ขึ้นไป ได้แก่
PFIZER, MODERNA, ASTRAZENECA, JOHNSON & JOHNSON, NOVAVAX, SINOPHARM (BEIJING),
SINOVAC, COVISHIELD, COVAXIN, COVOVAX
- แสดงผลตรวจหาเชื้อฯ ด้วย RAPID ANTIGEN TEST (RAT) ภายใน 24 ชัว่ โมงก่อนกาหนดเวลาเครื่ องออก
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หลังเดินทำงเข้ ำฮ่ องกง
- เข้ารับการตรวจหาเชื้ อฯ ด้วยวิธี RT-PCR ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดยเมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้ อฯ แล้ว ผู ้
เดินทางสามารถเดินทางไปยังที่พกั ได้ทนั ที
- หลังเดินทางเข้าฮ่องกง ผูเ้ ดินทางจะต้องอยูภ่ ายใต้การสังเกตการณ์ดา้ นการแพทย์ 3 วัน (มีขอ้ จากัดเรื่ องการเข้าไปใน
สถานที่ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วข้างต้น)
- ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ อฯ ด้วยวิธี RT-PCR ที่ศูนย์ตรวจหาเชื้ อชุมชนของทางการฮ่องกง (COMMUNITY TESTING
CENTRE) ในวันที่ 2, 4 และวันที่ 6 (นับวันที่เดินทางถึงฮ่องกงเป็ นวันที่ 0)
- ในกรณี มีผลตรวจว่าพบเชื้อฯ ผูเ้ ดินทางจะถูกแยกกักในสถานที่ที่ทางการฮ่องกงกาหนด หรื อถูกส่ งตัวไปรักษาใน
สถานพยาบาล ตามแต่กรณี

** เงือ่ นไขกำรเดินทำงเข้ ำประเทศฮ่ องกงอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยู่สถำนกำรณ์
และมำตรกำรของทำงรัฐบำลฮ่ องกง **
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