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Hong Kong  

สายม ูไหวพ้ระ 9วดั แกปี้ชง เสรมิทรพัยโ์ชคดรีบัปีเถาะ 3 วนั 2 คนืโดยสายการบนิ Emirates (EK) 

 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น ทา่นละ พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

24 – 26 ก.พ. 66 21,900.- 4,900.- 

04 – 06  ม.ีค. 66 22,900.- 4,900.- 

17 – 19  ม.ีค. 66 21,900.- 4,900.- 

24 – 26 ม.ีค. 66 21,900.- 4,900.- 

06 – 08 เม.ย.66  22,900.- 4,900.- 

07 – 09 เม.ย.66 21,900.- 4,900.- 

13 – 15 เม.ย.66  24,900.- 4,900.- 

14 – 16 เม.ย.66 23,900.- 4,900.- 

15 – 17 เม.ย.66 23,900.- 4,900.- 

29 เม.ย.66 – 01 พ.ค.66 22,900.- 4,900.- 

ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (EK384 : 13.45-

17.40) – สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง - อเวนวิออฟ

เดอะสตาร ์(AoS Avenue of Stars) - ซมิโฟนอี็อฟ

ไลทส์ (Symphony of Lights) 

- - - 
Kimberley Hotel หรอืเทยีบเทา่

ระดับ 4 ดาว 

2 วัดหมัน่โหม ่- หาดทรายรพีสัลเ์บย ์- วัดเจา้แมก่วนอมิ 

- วัดเจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮ า – โรงงานจวิเวอรร์ี ่– รา้น

หยก – วัดแชกงหมวิ – วัดเจา้แมท่ับทมิ 

   
Kimberley Hotel หรอืเทยีบเทา่

ระดับ 4 ดาว 

3 วัดนางชฉีีหลนิ – วัดหวังตา้เซยีน – พระใหญเ่กาะ   -  
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ลันเตา - การชอ้ปป้ิง ยา่นจมิซาจุย่-สนามบนิ

นานาชาตฮิอ่งกง - กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

(EK385 : 21.00-23.15) 

      

วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (EK384 : 13.45-17.40) – สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง - อเว

นวิออฟเดอะสตาร ์(AoS Avenue of Stars) - ซมิโฟนอ็ีอฟไลทส์ (Symphony of Lights) 

สําคญั  ** ก่อนออกเดนิทางมายังสนามบนิ กรุณาตรวจหาเชือ้ COVID-19 ดว้ยชุดตรวจโควดิแบบ Antigen 

Test Kit (ATK) ภายใน 24 ชัว่โมง และถา่ยรปูผลตรวจคูก่บัพาสปอรต์ พรอ้มกับระบวุันและเวลาทีต่รวจ 

เพือ่แสดงแกเ่จา้หนา้ทีส่นามบนิ ณ วันเดนิทาง ** 

10.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู10  โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวย

ความสะดวกแกท่กุทา่น  

หมายเหต ุ

เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิของคณะเป็นตั๋วกรปีระบบ Random ไม่สามารถล็อกทีน่ั่งได ้ทีน่ั่งอาจจะไม่ไดน่ั้งตดิกันและไม่

สามารถเลอืกชว่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ 

13.45 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศฮอ่งกง โดย เทีย่วบนิที ่EK364 

17.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเช็กแลปก๊อก ประเทศฮ่องกง (เวลาทอ้งถิน่ทีฮ่่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) เมือ่เดนิทางถงึสนามบนิฮ่องกงให ้

เตรยีมผล QR CODE สเีขยีว เพือ่แสดงแกท่างเจา้หนา้สนามบนิ รับสายคลอ้งคอพรอ้มดว้ยบารโ์คด้ที่

ไม่ซ ้าใคร และชุดตรวจหาเชือ้โควดิ-19 เจา้หนา้ทีจ่ะพาไปยังพื้นที่ส าหรับการตรวจหาเชือ้ และเก็บ

ตัวอยา่งจากเยือ่บบุรเิวณล าคอ โดยวธิกีาร RT-PCT TEST (แบบไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย) หลังจากนัน้จงึ

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนซุปเปอรส์ตาร ์(Avenue of Star)  

จ าลองมาจาก Hollywood Walk of Fame “ถนนฮอลลวีดูแหง่เอเชยี” ตัง้อยูบ่รเิวณทางเหนอืของทา่เรอื

วคิตอเรยี สถานทีแ่ห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจรญิรุ่งเรอืงของอุตสาหกรรมภาพยนตร ์ มทีัง้รูปปั้น

และรอยประทับของฝ่ามอืของนักแสดงทีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ บรูซ ล ี(Bruce Lee) , เหมย ยั่นฟาง (Anita 

Mui) , เฉนิหลง (Jackie Chan) เป็นตน้  

20.00 น. น าทา่นชม การแสดงโชว ์แสง ส ีเสยีง สดุยิง่ใหญ ่(A Symphony of Lights) ณ รมิอา่ว

วคิตอเรยี  

ววิตกึสงูระฟ้ากวา่ 40 ตกึ ทัง้ฝ่ังฮอ่งกงและเกาลนูในยามค ่าคนืทีเ่ปิดไฟอยา่งสวยงาม ในแตล่ะตกึ 

จะยงิแสงเลเซอรส์ตีา่งๆ เขา้กบัจังหวะเพลงตลอดการแสดงโชว ์

เย็น อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั  

พกัที ่  Kimberley Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว (โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่

น าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง แตโ่รงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 
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วนัทีส่อง วดัหม ัน่โหม ่- หาดทรายรพีสัลเ์บย ์- วดัเจา้แมก่วนอมิ - วดัเจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮํา – โรงงานจวิ

เวอรร์ ี ่– รา้นหยก – วดัแชกงหมวิ – วดัเจา้แมท่บัทมิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ ภตัตาคาร เมน ูต ิม่ซํา  (มือ้ที ่1) 

 วดัหม ัน่โหม ่(Man Mo Temple)  

เดน่ในเรือ่งขอพรดา้นการเรยีน เป็นวัดเกา่แกท่ีส่ดุบนเกาะฮอ่งกง ตัง้อยูท่ีย่า่น Sheung Wan และยัง

มขีนาดใหญท่ีส่ดุในบรรดาวัดหมัน่โหมท่ัง้หมดในฮอ่งกง ภายในวหิารมขีดธปูแขวนตัดกบัฉากหลังสแีดง

และสทีองอันสง่างาม ท าใหบ้รรยากาศดูศักดิส์ทิธิเ์หนือธรรมชาต ิสรา้งขึน้ส าหรับสักการบูชาเทพเจา้

หมัน่ไตกวัน้ (Man) เทพเจา้แหง่การเรยีนรู ้(ดา้นบุน๋) และเทพเจา้โหมวไตกวัน้ (Mo) หรอืเทพเจา้กวนอ ู

เทพแหง่สงคราม (ดา้นบู)้ เทพดา้นบูซ๊ ึง่เป็นเทพแหง่สงคราม 

 น าทา่นสู ่หาดทรายรพีสัลเ์บย ์ 

ทีต่ัง้ของวัดเจา้แมก่วนอมิ หนึง่ในเทพทีช่าวฮอ่งกงใหค้วามเคารพนับถอือยา่งมาก ไมว่า่จะขอพรสิง่ใดก็

จะสมความปรารถนาทัง้สิน้ เริม่ตน้ดว้ยการ เดนิเขา้วดัดว้ยเทา้ซา้ย และออกดว้ยเทา้ขวา เป็นเคล็ด

ลับทีช่าวฮอ่งกง และคนจนีบอกวา่คลา้ยกบัการเดนิของเข็มนาฬกิา ซึง่จะท าใหช้วีติเจรญิกา้วหนา้น่ันเอง 

ก่อนที่จะเดนิเขา้วัดใหแ้วะเสรมิดวงแห่งโชคลาภไดด้ว้ยการ ลูบลูกแกว้ในปากสงิโตดา้นหนา้วดั 

เพือ่ใหม้แีตค่วามโชคด ี 

 คนฮ่องกงเชือ่กันว่าเจา้แม่กวนอมิ เป็นหนึ่งในเทพที่ศักดิส์ทิธิอ์ย่างมาก ขอพรสิง่ใดก็จะสมความ

ปรารถนา หากเดนิทางเขา้มาภายในวัดแลว้ดา้นซา้ยมอื จะเป็นที่ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิ และดา้น

ขวามอื จะเป็นทีป่ระดษิฐานเจา้แมท่ับทมิ หรอืเจา้แมท่นิเห่า เชือ่ว่าเป็นเทพแห่งทอ้งทะเลทีค่อยปกปัก

รักษาชาวประมงและยงัเป็นเทพแหง่โชคลาภ สามารถขอพรกับเจา้แมก่วนอมิปางประทานพร, ขอพรให ้

ป้องกันจากภัยอันตราย กับเจา้แม่ทับทมิ, ขอโชคลาภความมั่งคั่งกับเทพเจา้ไฉ่ซงิเอีย้, ขอลูกกับ

พระสังกัจจายน์โพธสิัตว,์ เดนิขา้มสะพานต่ออายุ, ขอพรเรือ่งการงาน และธุรกจิจากเหรยีญจนีโบราณ

แตง่โชคลาภ และยงัสามารถขอพรเทพเจา้ความรักไดด้ว้ย เรยีกวา่มาทเีดยีวไดข้อพรกนัครบเลย..ไมว่า่

ใครจะขอพรอนัใดก็สมหวงั สมความปรารถนาทกุประการ.. 

 วดัเจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮํา (Kwun Yam Temple Hung Hom) ทีน่ ีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของ “พธิยีมื

เงนิเจา้แมก่วนอมิ” หรอื ทีเ่รยีกอกีชือ่วา่ “วนัเปิดทรพัย”์ เชือ่กนัวา่จะนําพาลาภกอ้นใหญม่าให้

อกีท ัง้ยงัข ึน้ชือ่ในเรือ่งของเซยีมซทีีแ่มน่มากอกีดว้ย ผูค้นมกัมาขอพรเจา้แมก่วนอมิเพือ่ขอพร

โชคลาภ 

เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของฮ่องกง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1873 วัดนี้เคยมปีาฏหิารยิเ์กดิขึน้ เมือ่ชว่ง

สงครามโลกครัง้ที ่2 มกีารปล่อยระเบดิลงบรเิวณวัดฮอ่งฮ าหลายต่อหลายครัง้ ซึง่ท าใหม้ผีูบ้าดเจ็บลม้

ตายเป็นจ านวนมากทว่าชาวบา้นที่เขา้ไปหลบภัยในวัดฮ่องฮ ากลับปลอดภัยไม่ไดรั้บความบาดเจ็บ 

รวมถงึตัววัดก็ไมไ่ดรั้บความเสยีหายแบบน่าเหลอืเชือ่ จงึท าใหช้าวบา้นศรัทธาและเลือ่มใสในวัดแห่งนี้

มากยิง่ขึน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2)  
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น าทา่นชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกง  

โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาท าเป็นเครือ่งประดับ อาท ิจี ้ แหวน ก าไล เพื่อใหเ้ป็น

เครือ่งประดับตดิตัว ในการสง่เสรมิดวงชะตาและเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ แลว้น าไปท าพธิปีลกุเสกทีว่ัดแช

กงหมวิ  

 

น าทา่นชม รา้นหยก  

มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก หรอืสัตวน์ าโชคอย่างป่ีเสีย่ะ อสิระใหไ้ดเ้ลอืกชือ้เป็น

ของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึน าโชคแดต่ัวเอง  

 วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั (Che Kung Temple)  

ขอพรพเรือ่งการเดนิทางปลอดภยั สุขภาพแข็งแรง โชคลาภ และเงนิทอง วัดดังฮ่องกง ทีด่ัง

มาถงึเมอืงไทย เป็นวัดทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 300 ปี ภายในวัดมรีปูปัน้สทีองเหลอืงอร่าม ตัง้ตระ

งา่นทัง้ซา้ยและขวา เป็นวัดศักดิส์ทิธิท์ีม่คีวามเชือ่ในเรือ่งกงัหันลม  

โดยความหมายของใบพัดทัง้ 4 คือ เดินทางปลอดภัย อายุยืนยาว เงนิทองไหลมาเทมา และสม

ปรารถนาทกุประการ  

หากหมนุกังหันตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ จะพัดพาเอาสิง่ไมด่อีอกชวีติ และน าสิง่ดีๆ  เขา้มาแทน คนไทย

เชือ่กันว่าหากมาขอพรท่านแชกง และหมุนกังหัน จะชว่ยเรือ่งการเดนิทางปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง 

โชคลาภ และเงนิทอง 

 วดัหยวน หยวน (Yuen Yuen Institute)  เสรมิดวงตอ่ชะตา  ขอพร ไทส่ว่ยเอีย๊ เทพเจา้ผู ้

คุม้ครองดวงชะตาซึง่เป็นเทพเจา้ทีเ่ป็นทีย่อมรบันบัถอืกนัมากทีส่ดุของลทัธเิตา๋      

วดัหยวน หยวน จดุเดน่ของวัดอยูท่ี ่วหิารสวรรค ์หรอื หอฟ้า อาคารรปูทรง 6 เหลีย่ม สรา้งขึน้ตามแบบ

ของหอฟ้าเทยีนถานของเมอืงปักกิง่ประเทศจนี วัดแห่งนี้สรา้งตามหลักฮวงจุย้ โดยดา้นหลังมภีขูา เพือ่

รับพลังมงักรจากภเูขาดา้นหลัง ดา้นซา้ยขวาโอบลอ้มดว้ยมงักรเขยีว เสอืขาว 

ข ัน้ตอนการขอพร  

1.ไหวอ้งคโ์ตว่หมูห่ยวนจุน เทพมารดาขององคไ์ทส้ว่ยทัง้ 60 องค ์ชาวจนีในไทยนยิมเรยีกท่านว่า 

องคเ์ตา้บอ้ สว่นวหิารชัน้3 จะเป็นวหิาร 3 พระศาสดา วหิารหลัก เป็นทีป่ระทับรวมของ องคพ์ระศาสดา

ทัง้สาม (อนัไดแ้กพ่ระพทุธเจา้, พระศาสดาของลัทธเิตา๋ และขงจือ้) 

2.ไหวอ้งคไ์ทส่ว่ยเอีย๊ เทพเจา้ทีช่าวจนีใหค้วามเคารพนับถอื ศรัทธา และบชูามานานกวา่ 3,000 ปี  

ไหวอ้งคไ์ท่สว่ยเอี๊ย เพือ่ใหท้า่นชว่ยคุม้ครองชะตาชวีติจากหนกัเป็นเบาและเปลีย่นเคราะหร์า้ย

ใหก้ลายเป็นด ีใหก้ล่าวชือ่-สกลุ วัน เดอืน ปี เกดิ อธษิฐานใหท้่านไทส้ว่ยเอีย้ชว่ยคุม้ครองดวงชะตา

ชวีติ 

 วดัเจา้แมท่บัทมิ (Tin Hau Temple at Yau Ma Tei) ตัง้อยูท่ีบ่รเิวณ Yau Ma Tei Station ถอืเป็น 

วัดเจา้แมท่ับทมิแหง่นีถ้อืเป็นวัดเกา่แกแ่ละมคีวามส าคัญแหง่หนึง่ของฮอ่งกง 

สงัเกตไดว้า่พืน้ทีข่องประเทศจนีซึง่มดีนิแดนตดิทะเลจะมกีารบชูาองคเ์จา้แมท่ับทมิ ซึง่เชือ่กนั 

วา่ทา่นจะชว่ยคุม้ครองใหร้อดพนัภยัพบิตัทิางทะเล ชว่ยใหก้ารเดนิทางราบรืน่ ปดัเป่าความชว่ย 
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รา้ย เดนิทางปลอดภยั ราบรืน่ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่3)  

พกัที ่  Kimberley Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว (โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่

น าเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง แตโ่รงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

วนัทีส่าม วดันางชฉีหีลนิ – วดัหวงัตา้เซยีน – พระใหญเ่กาะลนัเตา - การชอ้ปป้ิง ยา่นจมิซาจุย่-สนามบนิ

นานาชาตฮิอ่งกง - กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (EK385 : 21.00-23.15) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ ภตัตาคาร เมน ูต ิม่ซํา  (มือ้ที ่4) 

 วดันางชฉีหีลนิ (Chi Lin Nunnery) เป็นวัดขนาดใหญ่ทีม่เีพยีงแมช่พี านักอยู ่ภายในวัดมอีาคารไม ้

สวยๆ และสถานทีเ่ก็บพระบรมสารรีกิธาตุ รวมถงึมสีวนและสระบัวทีใ่หค้วามสงบแก่ดวงวญิญาณ วัดมี

ขนาดใหญ่โตและสวยงามมาก ประกอบไปดว้ยส่วนที่เป็นวัด ส านักช ีสวนจีน ที่พัก และรา้นอาหาร

มงัสวรัิต ิในบรเิวณวัดมวีหิารอยูร่ายรอบ 13 หลัง ดา้นในส านักชนัีน้ จะประกอบไปดว้ยอาราม 4 ทศิ โดย

ดา้นรอบนอกวัดจะเป็นตกึสงูใหญท่ีแ่สดงถงึความเป็นเมอืงของฮอ่งกง แตภ่ายในวัดกลับเงยีบสงบมากๆ 

ใหค้วามรูส้กึสงบรม่เย็นแกผู่ไ้ปเยอืน 

 วดัหวงัตา้เซยีน หรอื ซกิซกิหยวน หวอ่งไท่ซนิ (Wong Tai Sin Temple) ขอพร ทา่นหวอ่งไทซ่นิ ที่

เชือ่กนัวา่ “สามารถประทานพรใหท้กุค าขอ”    

สักการะ เทพเจา้ไฉ่ซงิเอีย๊ะ เทพเจา้แห่งความร ่ารวยทีจ่ะน าพาโชคลาภมาให ้เลือ่งลอืในดา้นการให ้

พรโชคลาภ ความเจรญิรุ่งเรอืง ความร ่ารวย และการประสบผลส าเร็จจากสิง่ทีข่อไว ้โดยทางวัดจะมธีูป

และแผ่นทองใหค้นละ 1 ชดุ เพือ่น าไปปิดทองลงบนองคไ์ฉ่ซงิเอี๊ยะ เริม่จากการไหวข้อพร และตัง้จติ

อธษิฐานดา้นนอก น าธปูไปปักลงบนกระถางโดยใชม้อืซา้ยเท่านัน้ จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะเปิดประตูใหเ้ขา้

ไปดา้นใน ก่อนเขา้ไปเจา้หนา้ทีจ่ะแจกถุงพลาสตกิส าหรับสวมหุม้รองเทา้อกีท ีดา้นในจะมซีนิแสคอย

แนะน าวธิกีารขอพรใหอ้ยา่งละเอยีด วธิกีารขอพรใหเ้ดนิวนตามเข็มนาฬกิารอบเทพเจา้ไฉ่ซงิเอี๊ยะทัง้ 5 

องค ์จนครบ 3 รอบ ขณะทีเ่ดนิผ่านแต่ละองคใ์หข้อพรและไหว ้3 ครัง้ เมือ่เดนิจนครบใหก้ลับมายนืที่

องคต์รงกลาง บอกชือ่-นามสกลุ วัน/เดอืน/ปี ทีม่าไหวท้่าน ตัง้จติอธษิฐานขอพรมองไปทีใ่บหนา้ของ

ทา่น หลังจบพธิทีางวัดจะมอบกอ้นทองเป็นของทีร่ะลกึใหค้นละ 1 อัน (ชดุสักการะไหวอ้งคไ์ฉ่ซงิเอี๊ยะ 

ส าหรับทา่นทีต่อ้งการเขา้สกัการะภายในวหิารเทา่นัน้ คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ชดุละ 100 HK$/ทา่น สว่นทา่น

ใดทีไ่มป่ระสงคจ์ะเขา้สกัการะ สามารถไหวพ้ระขอพรดา้นนอกได)้   

ขอพรเนือ้คู ่เทพเจา้ดา้ยแดง “เทพเจา้หยุคโหลว” หรอืทีรู่จ้ักกันในนามเทพเจา้แห่งจันทรา หรอืผู ้

เฒา่แหง่ดวงจันทร ์(The Old Man from The Moon) เรือ่งการขอเนือ้คู ่ 

วธิขีอพรกบั เทพเจา้หยคุโหลว (เทพเจา้แหง่ความรกั) ผูผ้กูดา้ยแดง 

- สําหรบัผูห้ญงิ: ไหวท้ีอ่งคท์่านเทพ 3 ครัง้ เดนิไปทางรูปปั้นเจา้สาว และอธษิฐานขอคู่ เมือ่เสร็จ

แลว้ใหไ้หว ้3 ครัง้ แลว้เดนิไปทีร่ปูปัน้เจา้บา่ว ใชม้อืลบูทีเ่ทา้เจา้บา่ว 3 ครัง้ โดยทีม่อืทีท่ าเป็นรูปตาม

ป้ายหา้มคลายเด็ดขาด หลังจากนัน้ใหป้ลอ่ยมอืออกได ้แลว้ใชด้า้ยแดงผกูไวท้ีเ่ชอืก  

- สําหรบัผูช้าย: ไหวท้ีอ่งคท์่านเทพ 3 ครัง้ เดนิไปทีรู่ปป่ันเจา้บา่ว และอธษิฐานขอคู่ เมือ่เสร็จแลว้

ใหไ้หว ้3 ครัง้ แลว้เดนิไปทีร่ปูปัน้เจา้สาว ใชม้อืลบูทีเ่ทา้เจา้สาว 3 ครัง้ โดยทีม่อืทีท่ าเป็นรูปตามป้าย
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หา้มคลายเด็ดขาด หลังจากนัน้ใหป้ลอ่ยมอืออกได ้แลว้ใชด้า้ยแดงผกูไวท้ีเ่ชอืก เป็นอนัเสร็จขัน้ตอน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)  

 จากนัน้น าคณะเดนิทางเขา้สู ่เกาะลนัเตา พาทกุทา่นสกัการะพระใหญ่เทยีนถาน ซึง่ถอืไดว้่าเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วอนัมเีอกลักษณ์ระดับโลกของฮอ่งกง  

น าคณะขึน้สูด่า้นบนโดย กระเชา้นองปิง 360 (หากทศันวสิยัไมเ่อือ้อํานวย เชน่ ฝนตกหนกั มลีม

แรง กระเชา้อาจปิดใหบ้รกิาร เราจะนําทา่นขึน้สกัการะพระใหญโ่ดยรถโคช้แทน ท ัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่กระเชา้ )ใหท้่านไดส้ักการะ พระใหญเ่กาะ

ลนัเตา ซึง่เป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ใหญท่ีส่ดุในโลกองคพ์ระท าขิน้จากการเชือ่มแผ่นทอง

สัมฤทธิป์กว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกันหันพระพักตรไ์ปทางดา้นทะเลจนีใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายังหุบ

เขา และโขดหนิเบือ้งลา่ง ใหท้า่นชมความงดงามตามอธัยาศัย 

 น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  

และเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิง ยา่นจมิซาจุย่  

มีรา้นขายของทัง้เครื่องหนัง เครื่องกีฬา เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป และสนิคา้แบบที่เป็นของ

พืน้เมอืงฮ่องกงอยูด่ว้ย ซึง่ตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายนัน้ ยังม ีSHOPPING COMPLEX ขนาด

ใหญ่อย่าง OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันและมทีางเชือ่ม

ตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้และยงัมแีบรนดห์รรูะดับ HI-END มากมายใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ ไมว่่าจะเป็น  

COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกี

มากมาย 

 ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเช็กแลปกอ๊ก 

21.00 น.          ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย เทีย่วบนิที ่EK385 

23.15 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

สายม ูไหวพ้ระ 9วดั แกปี้ชง เสรมิทรพัยโ์ชคดรีบัปีเถาะ 3 วนั 2 คนื 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น ทา่นละ พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

24 – 26 ก.พ. 66 21,900.- 4,900.- 

03 – 05 ม.ีค. 66 22,900.- 4,900.- 

04 – 06  ม.ีค. 66 22,900.- 4,900.- 

17 – 19  ม.ีค. 66 21,900.- 4,900.- 

24 – 26 ม.ีค. 66 21,900.- 4,900.- 
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06 – 08 เม.ย.66 (วนัจกัร)ี 22,900.- 4,900.- 

07 – 09 เม.ย.66 22,900.- 4,900.- 

13 – 15 เม.ย.66 (สงกรานต)์ 24,900.- 4,900.- 

14 – 16 เม.ย.66 (สงกรานต)์ 23,900.- 4,900.- 

15 – 17 เม.ย.66 (สงกรานต)์ 23,900.- 4,900.- 

29 เม.ย.66 – 01 พ.ค.66  

(วนัแรงงาน) 
22,900.- 4,900.- 

04 – 06 พ.ค.66 21,900.- 4,900.- 

05 – 07 พ.ค.66  21,900.- 4,900.- 

12 – 14 พ.ค.66  21,900.- 4,900.- 

26 – 28 พ.ค.66 21,900.- 4,900.- 

03 – 05 ม.ิย.66  

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

นางเจา้ฯ พระบรมราชนิ)ี 

22,900.- 4,900.- 

ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศน์ทอ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหนา้งานโดยคาํนงึถงึประโยชนล์กูคา้เป็นสําคญั** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้ง TWIN BED (เตยีงเดีย่ว 2 เตยีง) ซึง่โรงแรมไมม่หีรอืเต็ม ทางบรษัิทขอปรับเป็นหอ้ง DOUBLE BED 

แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึง่โรงแรมไมม่หีรอืเต็ม ทางบรษัิทขอปรับเป็นหอ้ง TWIN BED แทน

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เชน่กนั  

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที ่3 อาจเป็นเสรมิเตยีง หรอื SOFA BED หรอื เสรมิฟกูที่

นอน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัรปูแบบการจัดหอ้งพักของโรงแรมนัน้ๆ 
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3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขของ

กรมธรรม ์

*เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง*  คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหว่าง

การเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทาง

เจา้หนา้ที ่** 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลไตห้วันประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในไตห้วันไมเ่กนิ 14 วัน ถา้กรณีทางรัฐบาลไตห้วันประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

2. คา่วซีา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วันส าหรับชาวตา่งชาต ิ

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น (ยกเวน้เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปีบรบิรูณ์) 

7. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่น ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (ไมบ่งัคับทปิ) 

8. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 11,000 บาท ภายใน 24 ชม หลังจากท าการจอง พรอ้มจัดสง่เอกสารการจอง 

กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวนัเดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็ม

จํานวน 

 โดยทกุการจองจะไดรั้บการยนืยนัสทิธิส์ ารองทีน่ั่ง เมือ่มกีารช าระมดัจ า เทา่นัน้ 

2. กรุณาชําระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื 25 วนั ก่อนออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ําหนด หากไม่ช าระตามที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิไมม่เีงือ่นไขใดๆ และขออนุญาตใหส้ทิธิก์ารจอง

แกล่กูคา้ทา่นอืน่ทีอ่ยูล่ าดับถัดไป  

3. เมือ่ช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนักงานขายมาทางอเีมลล ์พรอ้มทัง้สง่

รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยันว่า ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด วันทีใ่ด ไปกับใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มา

ให ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหาย อันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกด ชือ่-นามสกุล 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ 
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**  กรุณาตรวจสอบหนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางไป-กลับ

มากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษวา่งอยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม** 

4. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกล่าว ทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ เพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีารคอน

เฟิรม์เดนิทางก่อนทุกครัง้ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหาก

ไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

6. กรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เชน่ การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 

7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืเริม่ตัง้แตท่า่นจองทัวร ์มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

7. กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

**กรณีการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นกัท่องเทีย่วหรอืตวัแทนจําหน่าย(ผูม้ชีือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทั อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่เป็น

การแจง้ยกเลกิกบัทางบรษิทัอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร (ทางบรษิทัไม่ขอรบัยกเลกิการจอง ผ่านทาง

โทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ) 

**กรณีนกัท่องเทีย่วหรอืตวัแทนจําหน่าย ตอ้งการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นกัท่องเทีย่วหรอืตวัแทน

จําหนา่ย (ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษิทั 

อย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อทําเรื่องขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจพร้อมหลกัฐาน

ประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิาร ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกจินําเทีย่วและ

มคัคุเทศก ์เรือ่ง หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการกําหนดอตัราการจา่ยเงนิคา่บรกิารคนืใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว พ.ศ. 

2563” ดงันี ้

1 ยกเลกิ ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนการเดนิทาง (ไม่นบัวนัเดนิทาง) คนืเงนิค่าทวัรเ์ต็มจํานวน ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเพือ่การเตรยีมการนําเทีย่ว ท ัง้หมด เชน่ คา่มดั

จําต ัว๋เครือ่ง คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 

2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนักอ่นเดนิทาง (ไมน่บัวนัเดนิทาง) คนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ยกเวน้ คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเพือ่การเตรยีมการนําเทีย่ว ท ัง้หมด เชน่ 

คา่มดัจําต ัว๋เครือ่ง คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 

3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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** การจา่ยเงนิคนืแกน่กัทอ่งเทีย่วตามขอ้กําหนดดา้นบน ซึง่มกีารหกัเงนิในบางส่วนน ัน้ เนือ่งจากทาง

บรษิทัมคี่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิเพือ่การเตรยีมการจดันําเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจําทีน่ ัง่บตัรโดยสาร

เครือ่งบนิ  การจองทีพ่กั  และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ําเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4 การยกเลกิเดนิทางกบักรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสาย

การบนิมกีารการนัตมีดัจําทีน่ ัง่กบัสายการบนิและคา่มดัจําทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น CHARTER 

FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมดทีชํ่าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิการเดนิทางทีบ่รษิทัไดโ้ฆษณาไว ้ ซึง่มใิช่ความผดิของบรษิทัเอง  ทาง

บรษิทัยนิดคีนืเงนิคา่บรกิารตามทีลู่กคา้ไดชํ้าระมาแลว้ เต็มจํานวน โดยตอ้งมรีะยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

กอ่นการเดนิทาง โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  *** 

5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

** สําคญั !! บรษิทัทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ท่าน ัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ ** 

6 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

ตามนโยบายการการทอ่งเทีย่วของประเทศฮอ่งกง ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาลคอื โรงงานจลิเวอ

รี ่รา้นหยก เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นรายการทัวร ์หากจะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น  

 

เนือ่งจากทวัรค์รัง้นีม้จีดุประสงคเ์พือ่เดนิทางทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ หากตอ้งการแยกตวัออกจากคณะเดนิทาง

โดยไมล่งรา้นรัฐบาล บรษัิทฯขอสงวนสทิธิค์ดิคา่ด าเนนิการแยกทอ่งเทีย่วเป็นเงนิ 300 USD / รา้น / ลกูทัวร ์1 ทา่น 

หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ เนือ่งจากมผีลตอ่ราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบ 

และยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 

180 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
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มาตรการข ัน้ตอนการเดนิทางเขา้ฮอ่งกงจากประเทศไทย 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมอืงฮ่องกง ประกาศมาตรการดา้นสาธารณสุขของทางการฮ่องกงที่ใชบ้ังคับกับผูเ้ดนิทางเขา้

ฮอ่งกงจากประเทศไทย ดังนี ้

 กรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ออนไลน์ Health Declaration Form ของทางการฮอ่งกงก่อน เพือ่รับ QR Code 

ส าหรับบันทกึหลักฐานการฉีดวัคซนี และการตรวจหาเชือ้ COVID-19 ลงในระบบ (QR Code จะมอีายุ 48 

ช ัว่โมง) 
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 แสดงหลักฐานการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรค COVID-19 ตัง้แต่ 2 เข็ม ขึน้ไป ไดแ้ก่ Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm (Beijing), Sinovac, Covishield, 

Covaxin, Covovax หรอืวัคซนีทีไ่ดรั้บการรับรองโดยทางการของฮอ่งกง 

 ตรวจหาเชือ้ COVID-19 ดว้ยชดุตรวจโควดิแบบ Antigen Test Kit (ATK) กอ่นออกเดนิทางมาสนามบนิภายใน 

24 ชัว่โมง ถา่ยรปูผลตรวจคูก่บัพาสปอรต์ พรอ้มกบัระบวุันและเวลาทีต่รวจ หากผลเป็นลบสามารถเดนิทางไปที่

พักไดท้ันทโีดยไมต่อ้งกกัตัว 

 เมือ่เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชค็แลปก็อก โปรดเตรยีมควิอารโ์คด้เพือ่แสดงขอ้มลูดา้นสขุภาพตอ่เจา้หนา้ที่

ฮ่องกงไวใ้ห ้พรอ้มสแกนควิอาร์โคด้ของแบบฟอร์มแสดงขอ้มูลดา้นสุขภาพต่อฮ่องกง (HKSAR Health 

Declaration) ทีก่รอกขอ้มลูไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ท าการตรวจสอบรหัสประจ าตัว รับสายคลอ้งพรอ้มดว้ยบารโ์คด้ทีไ่ม่

ซ ้าใคร และชดุตรวจหาเชือ้โควดิ-19 

 เจา้หนา้จะพาไปยังพืน้ทีส่ าหรับการตรวจหาเชือ้ และไปทีบ่ธูทีม่บีคุลากรทางการแพทยป์ระจ าอยู ่นักท่องเทีย่ว

ทุกคนจะไดรั้บการเก็บตัวอยา่งจากเยือ่บบุรเิวณล าคอ โดยวธิกีาร RT-PCT TEST (แบบไมเ่สยีค่าใชจ้่าย) หาก

พบวา่ตดิเชือ้ COVID-19 จะถกูแยกตัวออกมากกัตัวในสถานทีท่ีท่างการฮอ่งกงก าหนด 

 หลังจากไดรั้บอเีมลยนืยันผลการตรวจ RT-PCR TEST หลังจาก QR Code เปลีย่นจากสเีขยีวเป็นสนี ้าเงนิแลว้ 

สามารถเดนิทางไปทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่งๆ ในฮอ่งกงไดต้ามปกต ิ

 นักทอ่งเทีย่วตอ้งตรวจหาเชือ้โควดิแบบ Rapid Antigen Test (RAT) ทีโ่รงแรมทุกเชา้ (ทางบรษิทัจะทําการ

เตรยีมไปให)้ พรอ้มกบัรายงานผลลงในระบบ กอ่นออกเดนิทางไปทอ่งเทีย่วในประเทศฮอ่งกง  

 หากตดิเชือ้โควดิ-19 ระหว่างท่องเทีย่วกับคณะ ทางบรษัิทฯจะท าการประสานงานกับเจา้หนา้ทีรั่ฐเพือ่มารับผู ้

เดนิทางไปยงัสถานทีก่กัตัว ซึง่ท าใหม้คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมดดว้ย

ตัวเองในทกุกรณี อาท ิคา่ท าความสะอาดหอ้งพักทีโ่รงแรม คา่เปลีย่นตั๋วเดนิทางขากลับ คา่สถานทีส่ าหรับใชใ้น

การกกัตัว (ไมส่ามารถเลอืกได ้ทางรัฐบาลฮอ่งกงเป็นผูก้ าหนด) และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เป็นตน้ 

** เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูส่ถานการณ์ และมาตรการของ

ทางรัฐบาลฮ่องกง ** 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
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เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


