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H O N G K O N G 
ไหวพ้ระ ขอโชคลาภ 3 สิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์

วดั รหสัทวัรH์KG1035 
ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ ชมแสงสเีสยีง SYMPHONY OF LIGHT 

เดนิทางโดย สายการบนิ HONG KONG AIRLINE (HX) 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูม ิ - สนำมบินเช็กแลปก๊อก (ประเทศฮ่องกง) - หำดรีพัสล์ เบย์ - วดัหวงัต้ำเซียน - ช้อปป้ิงย่ำนจิม
ซำจุ่ย - ชมโชว์แสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT                                                          (-/L/-) 

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

02.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เทีย่วบินที ่HX780 

เทีย่วบินและเวลำบินอำจมกีำรเปลีย่นแปลง ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด 

05.50 น. เดินทางถึง สนำมบินเช็กแลปก๊อก (CHEK LAP KOK) ฮ่องกง เม่ือเดินทางถึงสนามบินฮ่องกง ทางเจา้หนา้ท่ีจะท า
การตรวจคดักรอง RT-PCR TEST ตามนโยบาย และมาตรการจ ากดัในสถานการณ์ COVID-19 จากนั้นน าท่านผา่น
พิธีการตรวจคนเขา้เมือง, ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลำท้องถิ่นประเทศฮ่องกง เร็วกว่ำประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง) กรุณาปรับนาฬิกาใหต้รงตามเวลาทอ้งถ่ิน เพื่อสะดวกในการนดัหมาย สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำง 

 

น าท่านเดินทางสู่ หำดรีพัสล์ เบย์ เป็นท่ีตั้งของวดัเจา้แม่กวนอิม หน่ึงในเทพท่ีชาวฮ่องกงใหค้วามเคารพนบัถืออยา่ง
มาก ไม่วา่จะขอพรส่ิงใดก็จะสมความปรารถนาทั้งส้ิน เร่ิมตน้ดว้ยการ เดินเขา้วดัดว้ยเทา้ซ้าย และออกดว้ยเทา้ขวา 
เป็นเคล็ดลบัท่ีชาวฮ่องกง และคนจีนบอกว่าคล้ายกบัการเดินของเข็มนาฬิกา ก็จะท าให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า และ
ก่อนท่ีจะเดินเขา้วดัให้แวะเสริมดวงแห่งโชคลาภไดด้ว้ยการลูบลูกแกว้ในปากสิงโตดา้นหน้าวดั เพื่อให้มีแต่ความ
โชคดี 
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หลงัจากนมสัการขอพรจาก เจ้ำแม่กวนอิม แลว้ น าท่านไหวส้ักการะ เทพแห่งโชคลำภ หรือ เทพไฉ่ซิงเอีย้ หรือ 

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

เงินทองไดค้ล่อง เงินไม่ร่ัวไหล ถือเป็นความเช่ืออยา่งหน่ึงท่ีวา่ เงินทองไหลมาเทมาเขา้กระเป๋าเรา ☞ ถดัมา รูป
ป้ันไข่หิน วา่กนัวา่คนท่ียงัไม่ไดแ้ต่งงาน ถา้ไปลูบรูปป้ันน้ีจะท าให้ไดแ้ต่งงานกนั ส่วนคนท่ีแต่งงานแลว้จะมาขอ

พรเพื่อใหมี้ลูก ☞ ใกลก้นันั้นเป็น รูปป้ันเฒ่ำประมงตกปลำ มกัมาขอพรเพื่อหวงัไดก้ าไร ร ่ ารวย ดัง่เฒ่าประมงตก

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

สมหวงัสมปราถนา” ☞ รูปป้ันปลำแห่งควำมมั่งคั่ง ผูค้น
มกันิยมโยนเหรียญใส่ปากปลา โดยเช่ือว่าหากโยนเขา้ปาก
ปลา พรท่ีขอไปจะสัมฤทธิผล ปลาเป็นหน่ึงในสัตวม์งคล
ของชาวจีน โดยเฉพาะปลาหลีฮ้ือ ซ่ึงมีความหมายวา่ “ไม่วา่ชีวติเราจะท าอะไรก็ตามจะมีแต่ความส าเร็จ”  

หลงัจากนมสัการขอพรจากเทพเจา้และรูปป้ันศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ เรียบร้อยแลว้ บริเวณหนา้ขององคเ์จา้แม่ทบัทิม จะมี
วงกลมอยูว่งหน่ึงบนพื้น ใหเ้ดินวนรอบๆวงกลมนั้น เม่ือเดินครบรอบแลว้ให้กา้วออกมา ซ่ึงจะหมายความวา่เราได้
น าส่ิงท่ีไม่ดีออกจากร่างกาย และจะท าใหชี้วติของเราดีข้ึน 

จากนั้น ให้ท่าน เดินข้ำมสะพำนศักดิ์ สิทธ์ิเพื่อต่ออำยุ ท าให้
อายุจะยืนยาว สะพานต่ออายุ ตั้ งอยู่ตรงบริเวณริม
ชายหาด ทาสีแดง สามารถสังเกตุเห็นได้อย่างชัดเจน 
เช่ือกนัวา่ หากท่านเดินขา้มสะพานแห่งน้ีไปแลว้จะท า
ใหเ้ราอายยุืนไปอีก 3 ปี ใหเ้ดินผา่นไปแลว้ออ้มกลบัมา
อีกทางหน่ึง ห้ามไม่ให้เดินยอ้นกลบั เพราะวา่จะท าให้
เราอายุสั้ นลงไป 3 ปี แลว้เดินไปดา้นหน้าของวดั เพื่อ
ไปลูบๆ คล าๆ ท่ีลูกแกว้สารพดันึกท่ีล้ินมงักร และอธิ
ฐานเพื่อส่ิงท่ีตอ้งการ จะท าให้สมความปรารถนาทุก
ประการ  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน (WONG TAI SIN 
TEMPLE) หรืออีกช่ือว่า วัดหวังต้ำเซียน เป็นอีกหน่ึง
ว ัด ท่ี มี ช่ือ เสี ยงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัด ท่ี มี
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สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเขา้ท่ียิ่งใหญ่อลงัการ ไดรั้บอิทธิพลมาจาก ลทัธิเต๋า ศาสนาพุทธ และ
ลทัธิขงจ้ือ ผูค้นมกัเดินทางมากราบไหว ้เพราะมีความเช่ือวา่พระหวงัตา้เซียนน้ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ขอพรส่ิงใดก็จะสม
ปรารถนาทุกประการ จึงท าให้วดัแห่งน้ีมีช่ือเสียงโด่งดังข้ึนมา พระหวงัต้าเซียน หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ ฮวงชูปิง 
(HUANG CHU-PING) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษท่ี 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้าง
วดัแห่งน้ีข้ึนมา อีกหน่ึงไฮไลทค์วามศกัด์ิสิทธ์ิของวดัหวงัตา้เซียนคือ ห้อง “ไทซิวตี่” หรือ “ไท่โส่ยเอีย้” ท่ีอยูข่า้งๆ
วิหารหลกั ภายในห้องเต็มไปดว้ยรูปเคารพของเหล่าพระและทวยเทพตามปีนกัษตัรจีน โดยมีการจดัแต่งท่ีมากไป
ดว้ยสีสัน ดูงดงามตระการตา ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีของชาวฮ่องกงวา่เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของวดัหวงัตา้เซียน  
วดัน้ีคนนิยมมาขอพรกบัเทพเจา้ดา้ยแดง “เทพเจ้ำหยุคโหลว” หรือท่ีรู้จกักนัในนามเทพเจา้แห่งจนัทรา หรือผูเ้ฒ่า
แห่งดวงจันทร์ (THE OLD MAN FROM THE MOON) ท่ีโด่งดังเร่ืองการขอเน้ือคู่  ส าหรับคนโสดท่ีอยากมีคู่ 
บริเวณรูปป้ัน เทพเจา้แห่งจนัทรา เช่ือกนัวา่ เป็นเทพท่ีดลบลัดาลให้สมหวงัในเร่ืองความรัก ดา้นขา้งมีรูปป้ันเจา้บ่าว
และเจา้สาวท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาผกูดา้ยแดง เพื่อขอใหพ้บกบัคู่ครองหรือมีความรักท่ีมัน่คงและยนืยาว 

 

 
 

วธีิกำรขอพร :  
จะมีวิธีการท าน้ิวส าหรับสอดดา้ยแดงแสดงให้เห็นอยู่ดา้นหน้า เดินไปหยิบ
ดา้ยแดงซ่ึงจะมีวางอยูต่รงซุม้ดา้นซา้ยมือ แลว้ก็ท  าน้ิวตาม ท่ีส าคญั อยา่ท าดา้ย
แดงหลุดมือเด็ดขาด ส่วนวิธีการขอพร ผูช้ายผูห้ญิงก็จะคล้ายๆ กนั ต่างกนั
ตรงตอนท่ีเดินไปขอพรเท่านั้น 
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🧕 ส ำหรับผู้หญิง : ไหวท่ี้องคท์่านเทพ 3 คร้ัง > เดินไปทางรูปป้ันเจา้สาว > อธิษฐานขอคู่ท่ีเจา้สาว > เสร็จแลว้ให้ไหว ้
3 คร้ัง > เดินไปท่ีรูปป้ันเจา้บ่าว > ใชมื้อลูบท่ีเทา้เจา้บ่าว 3 คร้ัง *ระวงัอยา่ให้มือหลุด > หลงัจากนั้นให้ปล่อยมือออกได ้> 
ใชด้า้ยแดงผกูไวท่ี้เชือกเป็นอนัเสร็จขั้นตอน 

👳 ส ำหรับผู้ชำย : ไหวท่ี้องคท์่านเทพ 3 คร้ัง > เดินไปทางรูปป้ันเจา้บ่าว > อธิษฐานขอคู่ท่ีเจา้บ่าว > เสร็จแลว้ให้ไหว ้
3 คร้ัง > เดินไปท่ีรูปป้ันเจา้สาว> ใชมื้อลูบท่ีเทา้เจา้สาว 3 คร้ัง *ระวงัอยา่ให้มือหลุด > หลงัจากนั้นให้ปล่อยมือออกได ้> 
ใชด้า้ยแดงผกูไวท่ี้เชือกเป็นอนัเสร็จขั้นตอน 

 

เทีย่ง       รับประทำนอำหำรกลำงวนั  
 

 จากนั้นน าท่านอิสระ ช้อปป้ิงย่ำนจิมซำจุ่ย เป็นสวรรคข์องนกัชอ้ป ท่ีน่ีมีร้านคา้แบรนด์เนม แผงขายของ และร้านบู
ติก ท่ีไม่ซ ้ าแบบใครเรียงรายสุดลูกหู ลูกตา ลูกค้าสามารถ เดินเล่นแถว  ถนนนาธาน  หรือท่ีคนท้องถ่ิน
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 

 

อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย เพือ่ไม่เป็นกำรรบกวนเวลำในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
 

จากนั้น  เวลาประมาณ 20.00 น. น าท่านชมการแสดง โชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่  SYMPHONY OF LIGHT ท่ีริมอ่าว
วคิตอเรีย ซ่ึงจะมองเห็นตึกสูงระฟ้ากวา่ 40 ตึกทั้งฝ่ังฮ่องกงและเกาลูน เป็นการจดัแสดงท่ีละลานตาไปดว้ย แสงไฟ
เลเซอร์, ไฟ LED และแสงหลากสีสันสวยงาม ประกอบเสียงดนตรีท่ีมีชีวิตชีวา โดยในปี ค.ศ. 2017 SYMPHONY 
OF LIGHT ไดเ้ปล่ียนดนตรีประกอบใหม่ ใหเ้ป็นซิมโฟนีท่ีแทจ้ริง ในสไตลท่ี์ยิ่งใหญ่ ภายใตแ้นวคิด ทิศตะวนัออก
พบทิศตะวนัตก (EAST MEETS WEST) โดยใช้วงดุริยางค์ฟิวชั่นฮอลล์ ท่ีเต็มไปด้วยความสดใสและร่วมสมัย 
ผสมผสานร่วมกบัขลุ่ยจีนและเคร่ืองสายแบบดั้งเดิม 
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 ทีพ่กั  O HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

 

วนัทีส่อง วดัแชกงหมวิ - โรงงำนจิวเวอร์ร่ี - ร้ำนหยก - CITY GATE OUTLET - **OPTIONAL TOUR** น่ัง
กระเช้ำ สักกำระพระใหญ่นองปิง - **OPTIONAL TOUR** สวนสนุกดิสนี ย์แลนด์ฮ่องกง - 
สนำมบิน              
 (B/-/-) 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ (เมนู ติ่มซ ำ) 
 

** นักท่องเทีย่วต้องตรวจ RAPIT-TEST ทีโ่รงแรม ก่อนออกเดินทำงท่องเทีย่ว ** 

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (CHE KUNG TEMPLE) เป็นท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ 
เร่ืองของกงัหนัลมท่ีพดัพาเอาส่ิงไม่ดีออกจากชีวติ เช่ือวา่การหมุนกงัหนักลบัทิศ จะช่วย
หมุนชีวิตพลิกผนัจากร้ายกลายเป็นดีได้ ท าให้วดัน้ีมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า วัดกังหัน
ลม เดิมทีวดัน้ีเป็นวดัเล็กๆ ท่ีเก่าแก่และไดอ้นุรักษไ์วเ้ป็นโบราณสถาน อยูท่างดา้นหลงั
ของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเน้ือท่ี 50,000 ตารางฟุต สร้างข้ึน
เพื่อระลึกถึงท่านแชกง นกัรบผูซ่ึ้งปกป้องจกัรพรรดิราชองคสุ์ดทา้ยแห่งวงคซ่์ง  
เม่ือเขา้มาภายในวดัแลว้ จะมีเจา้หนา้ท่ีของทางวดัจ าหน่ายธูป และเคร่ืองบูชาต่างๆ เม่ือ
ไดธู้ปแลว้ก็น าไปให้เจา้หนา้ท่ีจุดธูปท่ีลานกวา้ง เขียนช่ือท่ีอยู่ในใบสะเดาะเคราะห์ ท า
ให้เกิดสิริมงคล ปัดเป่าเร่ืองร้ายๆ ออกไป วิธีการคาราวะ และขอพร คือให้หนัหนา้ออก
จากวดั กล่าวแจง้ฟ้าดินก่อน โดยบอกช่ือ ท่ีอยู ่อายุ และวตัถุประสงคท่ี์มาท าบุญท่ีวดัใน
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คร้ังน้ี จากนั้นก็น าธุป 3 ดอก ไปปักทุกกระถาง 
 
 

วธีิกำรไหว้เทพเจ้ำแชกง 
• เม่ือเขา้ไปในศาลใหย้นือยูเ่บ้ืองหนา้รูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านแชกง 
• อธิษฐานขอพรและมองหนา้ท่าน อยา่งมุ่งมัน่ 
• ท าพิธีหมุนกงัหนัแห่งโชคชะตา โดยใชน้ิ้วช้ีหมุนกงัหนัตามเขม็นาฬิกา 
• ถา้ชีวติในปีท่ีผา่นมาไม่ดี ให้ใชมื้อซา้ยหมุนดา้นซา้ยไปขวา 
• ถา้ชีวติดีอยูแ่ลว้ก็ใหห้มุนกงัหนักลบัจากขวาไปซา้ย 
• เม่ือหมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ตีกลอง อีก 3 คร้ัง ดงัๆ เพื่อให้เป็นท่ีรับรู้ทัว่กนัทั้งฟ้าดิน และใหพ้รนั้นสมประสงค ์

 

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

 

กงัหันวดัแชกงหมิว เป็นท่ีกล่าวขานในเร่ืองของการแก้ชง 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 

 
จากนั้น น าท่านชม โรงงำนจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพดัของกงัหันวดัแชกงมาท าเป็นเคร่ืองประดบั 

เช่น จ้ี แหวน ก าไล เพื่อท าใหเ้ป็นเคร่ืองประดบัติดตวั ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  
 

จากนั้น น าท่านชม ร้ำนหยก มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยก เช่น ก าไลหยก หรือสัตวน์ าโชคอยา่งป่ีเส่ียะ อิสระให้ไดเ้ลือกช้ือ
เป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกน าโชคแด่ตวัเอง 

อสิระอำหำรกลำงวันและอำหำรเยน็ ตำมอธัยำศัย 
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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!! น่ังกระเช้ำนองปิง นมัสกำรพระใหญ่  พระพุทธรูปปางสมาธิท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
กระเช้านองปิงท่ีใชข้ึ้นมาดา้นบนมีให้เลือก 2 แบบ คือ กระเชา้นองปิงแบบธรรมดา และกระเชา้นองปิงแบบคริสตลั 
ซ่ึงทั้งสองแบบเหมือนกนัตรงท่ีจะไดม้องเห็นวิวทิวทศัน์ของเกาะลนัเตา ฮ่องกงแบบ 360 องศา แต่กระเช้านองปิง
แบบคริสตลันั้นจะพิเศษตรงท่ีพื้นเป็นกระจกใส ท าให้มองเห็นภาพเบ้ืองล่างได้อีกด้วย ทั้งสวยและหวาดเสียวไป
พร้อมๆกนั หลงัจากข้ึนมาถึงดา้นบนแลว้ท่านจะพบกบั “หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง” ท่ีเต็มไปดว้ยร้านอาหาร และ
ร้านขายของท่ีระลึกจ านวนมากให้เพื่อนๆ ไดเ้ลือกซ้ือเลือกหากนั พอเดินมาจนสุดทางของหมู่บา้นแลว้ก็จะพบกบั
ลานนองปิง มีซุ้มประตูทางเขา้ขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนตามสถาปัตยกรรมทางเหนือตามราชวงศ์ชิง อีกทั้งยงัมีตะเกียง
ทรงดอกบัว 40 อัน รูปป้ันของแม่ทัพศักด์ิสิทธ์ิ จ  านวน 12 นาย แทนราศีทั้ ง 12 ราศี ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นผูป้กป้อง
พระพุทธเจา้ อีกทั้งบริเวณน้ียงัเป็นท่ีตั้งของวดัโป่วหลิน ท่ีมีช่ือแปลเป็นไทยวา่วดัดอกบวัศกัด์ิสิทธ์ิ บริเวณตรงขา้ม
เป็นท่ีประดิษฐานของพระใหญ่เทียนถาน โดยชาวฮ่องกงมีความเช่ือวา่หากใครไดม้ากราบไหวพ้ระใหญ่เทียนถานจะ
ท าใหชี้วติเจริญรุ่งเรือง มีความสุข ประสบความส าเร็จในทุกๆ ดา้นอีกดว้ย เม่ือมาถึงแลว้แนะน าให้ท่านเดินข้ึนบนัได
ไป 268 ขั้น และเม่ือเดินข้ึนไปแลว้นอกจากจะไดก้ราบไหวพ้ระใหญ่เทียนถานอย่างใกลชิ้ดเพื่อความเป็นสิริมงคล 
ท่านยงัไดช้มววิทิวทศัน์อนัสวยงามทั้งภูเขาและทะเลอีกดว้ย  

 

 
 

https://www.jointtravel.com/hong-kong-travel/
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(ค่าใช้จ่ายในการน่ังกระเช้านองปิง ราคาท่านละประมาณ 355 HKD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* สามารถ
สอบถามและช าระเงินได้ทีหั่วหน้าทวัร์) 
(เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ทางการของฮ่องกงยงัไม่อนุญาตให้เข้าชม พระอารามโป่วหลิน ตัวฐานองค์พระใหญ่ 
และยงัไม่สามารถเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุได้) 

 

⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ HILIGHT!! ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (HONG KONG DISNEYLAND) สวนสนุกช่ือดงัของโลก มี
ทั้งเคร่ืองเล่น การแสดงโชว ์ขบวนพาเหรดของตวัการ์ตูนดีสนีย ์หากใครพาเด็กๆไปเท่ียวก็ไม่ควรพลาด เพราะเป็น
เหมือนแดนมหศัจรรยข์องเด็กๆเลย ถา้เขา้ไปแลว้ก็สามารถอยูไ่ดท้ ั้งวนั ดา้นในของฮ่องกงดีสนียแ์ลนด์ จะแบ่งเคร่ือง
เล่นออกทั้งหมด 7 โซนด้วยกนั คือ ADVENTURELAND, FANTASYLAND, GRIZZLY GULCH, MAIN STREET, 
U.S.A., MYSTIC POINT, TOMORROWLAND และ TOY STORY LAND 

 

 
 

ADVENTURELAND 
เป็นเคร่ืองเล่นแนวผจญภยัต่างๆ ซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นกลางแจง้ทั้งหมด เช่น ล่องเรือ JUNGLE RIVER CRUISE, บา้นตน้ไม้
ทาร์ซาน และ LIKI TIKIS จะมีน ้าฉีดออกมาจาแท่นหิน เด็กๆสามารถวิง่เล่นกนัอยา่งสนุกสนานไดบ้ริเวณน้ี 

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

 

GRIZZLY GULCH 
เป็นโซนเล็กๆมีเคร่ืองเล่นอยู ่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 รถยนตโ์บราณท่ีสามารถข้ึนไปนัง่ทัว่ดิสนียแ์ลนดไ์ด ้นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมให้เด็กๆไดร่้วมสนุก 
ANIMATION ACADEMY ซ่ึงเป็นการสอนวาดภาพตวัการ์ตูนดิสนีย ์

 

MYSTIC POINT 
เป็นโซนของเร่ืองราวลึกลบั ไม่วา่จะเป็น MYSTIC MANOR ปราสาทท่ีรวบรวมของแปลกจากทัว่ทุกมุมโลกเอามาจดั
แสดงโชวด์ว้ยธีมกล่ินอายแบบพ่อมด บรรยากาศภายในบา้นก็ดูลึกลบัน่าคน้หา เป็นเคร่ืองเล่นใหม่ท่ีเพิ่งเปิดให้เขา้ชมได้
ไม่นาน 
 

TOMORROWLAND 
เป็นโซนเคร่ืองเล่นแห่งโลกอนาคต ไม่ว่าจะเป็น รถแข่ง AUTOPIA เด็กคนไหนท่ีชอบความเร็วสามารถจะลองขบั
รถแข่งในสนามจ าลองแห่งน้ีได,้ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS ให้เด็กๆไดย้ิงต่อสู้ไปในธีมตวัการ์ตูนช่ือ
ดงัจากเร่ือง TOY STORY และ ORBITRON จากบินอวกาศพาท่องโลกในกาแล็กซ่ี 

 

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

สามารถสอบถามและช าระเงินได้ทีหั่วหน้าทวัร์) 
  
 

ถึงเวลำนัดหมำย น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
 

21.10 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เทีย่วบินที ่HX779 
23.10 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 

 
 

หมำยเหตุ : เที่ยวบิน (สำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด) โรงแรม เมนูอำหำร รำยกำรทัวร์ท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำม
เหมำะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้ำทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถำนที)่ เป็นผู้บริหำร
เวลำปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม *กรณีที่บำงรำยกำรไม่สำมำรถเป็นไปตำมโปรแกรมทีก่ ำหนดได้เน่ืองจำกสภำวะอำกำศหรือ
สภำพกำรจรำจรในแต่ละสถำนที่น้ันๆ โดยทำงตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรำยกำรหรือพำหนะอื่นแทนและจะค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 
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อตัรำค่ำบริกำร 
ก ำหนดวนัเดนิทำง 

มกรำคม - มีนำคม 2566 
รำคำ / ท่ำน นัดหมำยพบคณะ  

ณ สนำมบินสุวรรณภูม ิผู้ใหญ่ พกัเดีย่ว 

เสำร์-อำทติย์ 14-15 มกรำคม 2566 16,599 5,000 13 ม.ค. เวลำ 23.00 น. 
เสำร์-อำทติย์ 04-05 กมุภำพนัธ์ 2566 16,599 5,000 03 ก.พ. เวลำ 23.00 น. 
เสำร์-อำทติย์ 11-12 กมุภำพนัธ์ 2566 16,599 5,000 10 ก.พ. เวลำ 23.00 น. 
เสำร์-อำทติย์ 18-19 กมุภำพนัธ์ 2566 16,599 5,000 17 ก.พ. เวลำ 23.00 น. 
เสำร์-อำทติย์ 25-26 กมุภำพนัธ์ 2566 16,599 5,000 24 ก.พ. เวลำ 23.00 น. 
เสำร์-อำทติย์ 04-05 มนีำคม 2566 18,599 5,000 03 มี.ค. เวลำ 23.00 น. 
เสำร์-อำทติย์ 11-12 มนีำคม 2566 16,599 5,000 10 มี.ค. เวลำ 23.00 น. 
เสำร์-อำทติย์ 18-19 มนีำคม 2566 16,599 5,000 17 มี.ค. เวลำ 23.00 น. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม น ้าหนกักระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  

โปรแกรมทวัร์ไม่มรีำคำเด็ก เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ 
ทำรกต้องมอีำยุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทำงไปและกลบั 

ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนักท่องเทีย่วชำวไทยเท่ำน้ัน  *กรณต่ีำงชำติช ำระเพิม่ 3,000 บำท  
ค่ำทวัร์ไม่รวมค่ำทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่ำนละ 1,500 บำท / ตลอดกำรเดินทำง / ต่อท่ำน *ช ำระทีส่นำมบินก่อนออกเดินทำง* 

ในส่วนค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ ไม่รวมอยู่ในค่ำทปิไกด์และคนขบัรถ 
ตำมมำตรฐำนกำรให้ทปิหวัหน้ำทวัร์ วนัละ 100 บำท / ท่ำน / วนั 
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  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัห้องพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั จึงท าให้ห้องพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยู่ติดกนัหรืออยู่คนละชั้น 
บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ 
SOFA BED  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

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

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

 ค่ำทปิคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 1,500 บำท /ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระทีส่นำมบิน ณ วนัเดินทำง  
**ในส่วนค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่ำทิปไกด์และคนขับรถ ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิปหัวหน้ำทัวร์ วนัละ 100 บำท / ท่ำน / วนั  

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ำ้มันและภำษีสนำมบิน ในกรณทีีส่ำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ  
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพทีแ่ฝงตัวเข้ำ

มำในโรงแรมทีพ่กัและเพือ่ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
  ค่ำตรวจ RT-PCR TEST (กรณมีีกำรเรียกตรวจ) 
 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

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

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

กำรยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเมื่อจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำหรือค่ำทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เวน้แต่ 

• ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ 

หากยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด อาทิเช่น ออกตัว๋เคร่ืองบินภายในแล้ว เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทาง

บริษทัทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

หมำยเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ

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

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

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกว่า 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
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11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม 
ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

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

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. ทางบริษทัเร่ิมตน้และจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศและจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบินหรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

  ตามนโยบายการการท่องเท่ียวของประเทศฮ่องกง ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เช่น โรงงานจิวเวอ
ร่ี ร้านหยก เป็นตน้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นรายการทวัร์ หากลูกคา้จะซ้ือหรือไม่ซ้ือ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน  

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

ขั้นตอนกำรเดินทำงเข้ำฮ่องกงจำกประเทศไทย 
ผูโ้ดยสารทุกคนท่ีเดินทางจากประเทศไทย (หรือมีประวติัอยูใ่นประเทศไทยในช่วง 7 วนัก่อนเดินทางเขา้ฮ่องกง) จะตอ้งเตรียม
เอกสารก่อนเดินทางและปฏิบติัตามมาตรการดา้นสาธารณสุขของทางการฮ่องกง ดงัน้ี 
 

ก่อนเดินทำงเข้ำฮ่องกง 
- 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 ท่ี 
http://www.chp.gov.hk/hdf เพื่อใหไ้ดรั้บ QR CODE ส าหรับใชแ้สดงต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีท่าอากาศยานฮ่องกง โดย QR CODE 
จะมีอาย ุ48 ชัว่โมง 
- แสดงหลกัฐานการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ท่ีไดรั้บการรับรองโดยทางการฮ่องกง ตั้งแต่ 2 เข็ม ข้ึนไป ไดแ้ก่ 
PFIZER, MODERNA, ASTRAZENECA, JOHNSON & JOHNSON, NOVAVAX, SINOPHARM (BEIJING), 
SINOVAC, COVISHIELD, COVAXIN, COVOVAX 
- แสดงผลตรวจหาเช้ือฯ ดว้ย RAPID ANTIGEN TEST (RAT) ภายใน 24 ชัว่โมงก่อนก าหนดเวลาเคร่ืองออก 
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หลงัเดินทำงเข้ำฮ่องกง 
- เขา้รับการตรวจหาเช้ือฯ ดว้ยวธีิ RT-PCR ท่ีท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดยเม่ือเขา้รับการตรวจหาเช้ือฯ แลว้ ผู ้
เดินทางสามารถเดินทางไปยงัท่ีพกัไดท้นัที 
- หลงัเดินทางเขา้ฮ่องกง ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารสังเกตการณ์ดา้นการแพทย ์3 วนั (มีขอ้จ ากดัเร่ืองการเขา้ไปใน
สถานท่ีต่าง ๆ ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้)  
- ตอ้งเขา้รับการตรวจหาเช้ือฯ ดว้ยวธีิ RT-PCR ท่ีศูนยต์รวจหาเช้ือชุมชนของทางการฮ่องกง (COMMUNITY TESTING 
CENTRE) ในวนัท่ี 2, 4 และวนัท่ี 6 (นบัวนัท่ีเดินทางถึงฮ่องกงเป็นวนัท่ี 0) 
- ในกรณีมีผลตรวจวา่พบเช้ือฯ ผูเ้ดินทางจะถูกแยกกกัในสถานท่ีท่ีทางการฮ่องกงก าหนด หรือถูกส่งตวัไปรักษาใน
สถานพยาบาล ตามแต่กรณี 

** เงือ่นไขกำรเดนิทำงเข้ำประเทศฮ่องกงอำจจะมีกำรเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่สถำนกำรณ์ 
และมำตรกำรของทำงรัฐบำลฮ่องกง ** 

 


