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ไหวพ้ระ 6 วดัดงัรพีลสัเบย ์/วดั Pak Tai / เทพกวนอ ู/หวงัตา้เซียน  

แชกงหมิว / พระใหญ่เกาะลนัเตา กระเชา้นองปิง 360/สวนสนกุ 

Disneyland 

ปล. ไม่มีราคาพิเศษส าหรบัเด็ก // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 

 

 



วนัแรก    สวุรรณภมิู  - ฮ่องกง – รพีลสัเบย ์– วดัปักไต่ – วดักวนอ ู- ชอ้ปป้ิงเลด้ีมารเ์กต็ 

00.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบิน สวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K ประต ู6 สายการบิน 

ฮ่องกงแอรไ์ลน ์

**กรณุาเตรยีมภาพถ่ายผลตรวจ ATK ค ู่กบัหนา้พาสปอรต์ของท่านไวใ้นโทรศพัทมื์อถือกอ่นออกเดินทางภายใน 24 ชม ***** 

02.00 น. บินลดัฟ้าสูฮ่่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

05.55 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) 

 

หลงัจากนัน้น าคณะเดินทางเขา้สู่ หนึ่งในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมหาดทราย  Repulse Bay หาดทรายรปูจันทรเ์สี้ยว

แห่งนี้สวยท่ีสดุแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเร่ืองมีรปูป้ันของเจา้แม่กวนอิม และเจา้แม่ทิน

โหว่ซ่ึงท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพร

จาก เจา้แมก่วนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานตอ่อายซ่ึุงเชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมีอายเุพิ่มขึ้น 

3 ปี จนกว่าถึงเวลานดัหมาย 

 

จากนัน้น าท่านสู ่ “ก า้ฟ้าเหลิงเหลงิ” หรือเรียกว่า เจา้แม่ดอกไมส้ีทอง เป็นองคเ์จา้แมท่ี่คอยชว่ยเหลือในเร่ือง

ของครอบครวั ขอลกู ขอความรกั สามีมีกิ๊ก ภรรยามีกิ๊ก และส าหรับคนโสดในการขอคูค่รอง ณ วัด 3 เซียน Sam Tai 

Tze & Pak Tai Temples, Sham Shui Po 

 

 



 

 
 

หลงัจากนัน้พรเทพเจา้กวนอ ูณ วดักวนไต่ วัดเก่าแก่สรา้งขึ้นในปีพ.ศ. 2434  เป็นวัดเดียวในเกาลนูท่ีบชูาเทพ เจา้

กวนอเูป็นเทพผูย่ิ้งใหญ่  เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์โชคลาภ บารม ี

 

 
 

น าทกุท่านสูห่มูบ่า้นชาวประมง เพื่อรบัประทานอาหารทะเลกนัแบบ สดๆ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ตลาดเลด้ี มารเ์กต็ (Ladies Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล ์Night Market แบบ

บา้นเรา ไม่ไดม้ีขายเฉพาะแต่ของผูห้ญิงแต่มีของขายทกุสิ่งอย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของบา้นเรา โดยจะปิดถนน 

Tong Choi Street ตัง้แตแ่ยกท่ีตดักบัถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถึงถนน Dundas Street ยาว

ประมาณ 500 เมตร สินคา้ท่ีขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบเช่นพวกตัวการ์ตนูต่าง ๆ จากดิสนีย์ , Marvel และจาก



ญ่ีปุ่น ประเภทสินคา้ เสื้อผา้ นาฬิกากระเป๋า ต ุก๊ตา ของฝาก ของท่ีระลึก ตา่งๆใครตอ้งการจะซ้ือของที่ระลึกหรือของฝาก

ตา่งๆของฮ่องกงก็สามารถมาเดินเลือกซ้ือกนัไดท่ี้นี่ 

 
 

ค ่า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศัย  

น าคณะสูท่ี่พกั โรงแรมท่ีพกั KINGS HOTEL / RAMADA HONG KONG GRAND TST *หรอืระดบัเทียบเท่า*  

 

วนัท่ีสอง  สวนสนกุดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวนั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 

 

น าทกุท่านเท่ียวสวนสนกุระดบัโลก ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเลน่เคร่ืองเลน่ในโซนตา่งๆ ท่ีมีเคร่ืองเลน่แบบใหมท่ัง้โซน 

Tomorrow Land มีทัง้ Space Mountain หรือในโซน Adventure Iron Man ใหท้กุทา่นไดถ่้ายภาพท่ีระลึกกบั Mickey Mouse 

หรือบางท่านอยากจะเลน่ หรือถ่ายภาพ พรอ้มกบัชมขบวนพาเหรดในตวัการต์นูของวอลท์ดิสนยีอ์ย่างเต็มอ่ิม ตาม

อธัยาศัย จนกว่าถึงเวลานดั 

 

 

 



อิสระอาหารเท่ียง-เยน็ ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกกบัการเลน่เครือ่งเลน่จนถึงเวลานดัหมาย 

น าคณะสูท่ี่พกั โรงแรมท่ีพกั KINGS HOTEL / RAMADA HONG KONG GRAND TST *หรอืระดบัเทียบเท่า*  

 

วนัท่ีสาม    หวงัตา้เซียน - รา้นจิวเวลรี,่ รา้นหยก , วดัแชกงหมิว – กระเชา้นองปิง360 + ไหว้

พระใหญ่เกาะลนัเตา - ชอ้ปป้ิงหา้ง City Gate - สนามบินฮ่องกง - กรงุเทพฯ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (ต่ิมซ า) 

 

น าทกุท่านตรวจ PCR (ครัง้ท่ี 2) 

หลงัจากนัน้น าคณะไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคลท่ี วดัหวงัตา้เซียน 1 ใน 3 วัดท่ีท่านตอ้งไหวใ้นปีนี ้ เป็นการแกปี้ชงที่

สมบรูณแ์บบ วัดหวังตา้เซียนเป็นวัดเกา่แกอ่ายกุว่ารอ้ยปี ท่านเทพเจา้หว่องซอ้เผง่ เป็นนกัพรตมีความรูท้างดา้น

การแพทย ์ และไดช้ว่ยคนอย่างมากมายท าใหค้นเหลา่ยกย่องในตวัท่าน และไดต้ัง้ศาลเพื่อสกัการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไท

ซิน คนในสมยันีม้ีความเชือ่เร่ืองสขุภาพว่าเมื่อทา่นรวยแคไ่หน ก็ตอ้งมีท่ีทกุคนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอดา้นสขุภาพ

อย่างมากมายที่นี ่ อีกสิ่งหนึง่ที่ผูค้นศรทัธาและนยิมท าเมื่อมาถึงวัดหวังตา้เซียนไดแ้ก ่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจา้

หวังตา้เซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชดุ ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรทัธาว่าเซียมซีวัดหวังตา้เซียนมีความ

แมน่ย าเป็นอย่างย่ิง 

 

 

น าท่านเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรร์ี ่ ท่ีขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนท่ี์ไดร้บัรางวัลอนัดบัยอดเย่ียม และใชใ้นการเสริม

ดวงเร่ือง ฮวงจุย้น าความโชคดี มัง่คัง่แกผู่ส้วมใส่ ซ่ึงในเมืองไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไมว่่าจะเป็นกลุม่ ดารา 

นกัการเมือง พ่อคา้แมข่ายท่ีประกอบธรุกิจ เจา้ของกิจการหา้งรา้นต่างๆ ซ่ึงเชื่อกนัว่าจะน าสิง่ดีๆ ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ยใหก้บั

บคุคลท่ีสวมใส ่ ซ่ึงจะมีมากมายหลายชนดิ เชน่จ้ีกงัหนั แหวนรุ่นตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใสจ่ะไดร้บัการดลูายมือ

จากซินแซประจ ารา้นเพื่อแนะน าวิธีการเสริมดวงในการสวมใสโ่ดยไมคิ่ดคา่บริการ) 



 

 

จากนั้นน าท่านสู่ รา้นหยก ชมความงามป๋ีเซียะ  ท่ีเชื่อกันว่าเป็นวัตถมุงคลยอดนิยม ท่ีมีการน ามาบูชา เพ่ือใหช้่วย

ป้องกนัสิ่งชัว่รา้ย เรียกทรพัยส์ินเงนิทองใหไ้หลมาเทมา และกกัเก็บทรัพยน์ัน้ไม่ใหร้ัว่ไหลออกไปไหนได ้ชาวจีนโบราณเชื่อ

กันว่า ป๋ีเซียะเป็นสัตว์ประหลาดท่ีรวมลักษณะของสัตวม์งคลทั้ง 5 ชนิดไวด้ว้ยกัน ไดแ้ก่ มังกร พญาราชสีหห์รือสิงโต ,

อินทรี,กวาง,และแมว โดยตามต านานเล่าว่า ป๋ีเซียะเป็นลกูมังกรตวัท่ี 9 (เทพแห่งโชคลาภ) ของพญามังกรสวรรค ์มีชื่อ

เรียกดว้ยกนัหลายชื่อไม่ว่าจะเป็น “เทียนลก (กวางสวรรค)์” เป็นชื่อเดิม ส่วนจีนกวางตุง้จะเรียกว่า “เผ่เยา้” และคนจีน

แตจ๋ิ้วจะเรียกว่า “ผีซิว”และ ยงัมีจ าหนา่ยยาสมนุไพรบ ารงุเพ่ิมความแข็งแรงตามความเชื่อของคนฮ่องกง 

 

 

 

น าท่านขอพร วดัแชกงหมิว หรอื วดักงัหนัน าโชค วัดนีต้ัง้อยู่ท่ีต าบลซาถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวดั

เกา่แกข่องฮ่องกง สรา้งขึน้เมื่อ 400 กว่าปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ขึน้ชื่อลือชาในเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิในดา้นของ

โชคลาภทรพัยส์ินเงนิทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแชกง และดาบไรพ้า่ยเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธป์ระจ าวัด ต านานเลา่ว่าในชว่งปลาย

ของราชวงศช์ิง แผน่ดินจีนเกิดกลียคุมีการกอ่จลาจลแข็งเมืองขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ีไ้ดก้อ่เกิดบรุษุชาตนิกัรบที่ชื่อ

ว่าขนุพล แช ้ กง๊ ท่ีไดย้กทพัไปปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดขึน้แทบทกุสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนกัรบที่ไดช้ื่อว่า

ไมเ่คยแพใ้คร เพราะไมว่่าจะยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคูก่ายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไร้

พ่ายเชน่กนั ดาบไรพ้่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชิงของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู 

ธนาคารแบงคอ์อฟไชนา่ของฮ่องกง ถึงกบัจ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อว่าตกึ

ใบมีด ซ่ึงเป็นตกึท่ีถือเป็นสญัลกัษณข์องเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนัน าโชคท่ีมีชื่อเสียงของ

วงการการท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไมว่่าทวัรไ์หนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเชา่เลือกซ้ือสินคา้มงคลชิ้นนี ้ เพื่อเสริมสรา้งบารมี 

และศิริมงคลใหก้บัชีวิต  



 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ****เมนชูาบ ู*** 

น าคณะเดินทางเขา้สู่ เกาะลนัเตา พาทกุท่านสกัการะพระใหญ่เทียนถาน  ซ่ึงถือไดว่้าเป็นแหล่งท่องเท่ียวอันมี

เอกลกัษณร์ะดับโลกของฮ่องกง น าคณะขึน้ส ู่ดา้นบนโดย กระเชา้นองปิง 360 (หากทัศนวิสัยไม่เอ้ืออ านวย เช่น ฝนตก

หนัก มีลมแรง กระเชา้อาจปิดใหบ้ริการ เราจะน าท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโคช้แทน ทั้งน้ีเพื่ อความปลอดภัยของ

ลูกค้าเป็นส าคัญ สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ากระเชา้ )ใหท้่านไดส้ักการะ พระใหญ่เกาะลนัเตา ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูทอง

สมัฤทธ์ิกลางแจง้ใหญ่ท่ีสดุในโลกองคพ์ระท าขิ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสมัฤทธ์ิปกว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกนัหันพระพักตร์

ไปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอย่างสงบลงมายงัหบุเขา และโขดหินเบ้ืองล่าง ใหท้่านชมความงดงามตามอธัยาศัย 

 

 
 

น าคณะชอ้ปป้ิงท่ี หา้งซิต้ีเกท เอา้ทเ์ลท ท่ีสถานีตงชง เพ่ือชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย อาทิ Coach, 

Esprit, Polo, Raugh Laurence, Burberry รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายย่ีหอ้ และชั้นใตด้ินจะมีซปุเปอร์มาร์เกตขนาด

ใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัจใุจอิสระตามอธัยาศัยใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงกอ่นกลบั จนกว่าถึงเวลานดั 

 

 
 



สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางส ูส่นามบินฮ่องกง 

21.35 น.    บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี HX779 

 

 
 

23.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุรวมถงึค่าภาษสีนามบิน และค่าภาษนี า้มนั (ตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้) 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ, ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการที่ระบ,ุ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบ ุ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า พักหอ้งละ 2 ท่าน เนื่องจากโรงแรมฮ่องกงมีขนาดพื้นที่เล็ก หากเดินทาง 3 ท่าน (อาจจะ
ตอ้งแยกหอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง มคี่าใชจ้่ายพกัเดีย่วเพิ่ม) 

✓ ค่าเบี้ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ค่าตรวจ PCR ที่ฮ่องกงฟรี วันแรกที่สนามบิน และวันที่สามของการเดินทาง (รวมตรวจ PCR 2 ครั้ง) หากมีประกาศ

เปลีย่นแปลงจากรัฐบาลฮอ่งกงในการเรียกเก็บใหช้ าระเงนิเพิ่ม ผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูช้  าระเองตามจริง) 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า

พาหนะตา่งๆ ที่มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าภาษนี า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทิปมัคคเุทศก์ทอ้งถ่ิน, และคนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป,(เรียกเก็บพรอ้มคา่ทวัรใ์น Invoice)  Xไม่รวมคา่ทิป

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % 

× ค่าธรรมเนยีมวีซ่าคนตา่งประเทศ ที่ตอ้งเดนิทางเขา้ประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 

 

เง่ือนไขการเดินทางอ่ืนๆ 

★ รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

ไฟลบิ์น 

 

วนัท่ีเดินทาง 

 

ผ ูใ้หญ่ 

 

ราคาเด็ก  

 

พกัเด่ียว 

 

HX780/HX779 

 

ม.ค. 66 : 8-10, 11-13, 15-17  

ก.พ.  : 66 5-7, 12-14, 19-21, 26-28 

มี.ค. 66 : 5-7, 12-14, 19-21, 26-27 

 

22,822 

 

22,822 
 

5,000 



★ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบริษทัฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ หากลกูคา้

ไมส่ามารถเดนิทางไดเ้นือ่งจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดอืน ทางบริษทัจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

★ ทางบริษทัฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล      

ภยัพิบตัทิางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การประกาศปิดประเทศ หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคน

เขา้เมอืง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

★ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตทุี่เกิดจาก  ความประมาท

ของตวันกัท่องเที่ยวเอง  

★ ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทั ้งสิน้ หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้  

เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้  

***ทวัรฮ์่องกง ทกุโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยู่กบักรุ๊ปเทีย่วตามโปรแกรมที่ก าหนดเทา่นัน้ ไมส่ามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพื่อไป

ท าอย่างอื่นได ้ (ยกเวน้วนัอิสระ) หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไมว่่าจะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมคี่าใชจ้่ายในการแยกตวัออกจากทวัร์

ตามที่แลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถือว่าผูซ้ื้อไดศึ้กษาโปรแกรมและยอมรับเงือ่นไขการใหบ้ริการเป็นที่เรียบรอ้ย*** 

*ท่านใดมไีฟลท์บินภายในประเทศ(ตา่งจงัหวดัเขา้กรงุเทพฯ) โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบในวนัจองทวัร ์

ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง กรณุาซ้ือตัว๋ไป-กลบัที่สามารถเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางไดเ้ท่านัน้ * 

 

เดินทางข้ึนต ่า 10 ท่าน  หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

- เลือ่น หรือยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบริษทัฯ จะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง 7-15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิม่เพื่อใหค้ณะไดเ้ดนิทาง ทางเรายินดทีี่จะประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค์

ของท่านตอ่ไปตามตกลง 

 

เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน: 

★ มดัจ า 10,000 บาท   ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสารการจอง 1-3 วัน (พรอ้มหนา้พาสปอรต์) 

★ สว่นที่เหลือช าระกอ่นเดินทาง 25 วัน 

★ โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไปและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท่านตอ้งสง่ขอ้มลูใหบ้ริษทัทวัรใ์นการท าจอง มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หนา้พาสฯ ของผูเ้ดินทาง 

2. International Vaccine Certificate ในแอปหมอพรอ้ม (หนา้ท่ีเป็น PDF ไฟล ์ หรือจะแคปสง่มาก็ได)้ เพื่ออพัโหลดขอ้มลู

วัคซีนในระบบ Register เพื่อใหไ้ด ้QR Code สีเขยีวแสดงตอ่เจา้หนา้ท่ี ณ ท่านอากาศยานฮ่องกง โดยท่านจะตอ้งท าวัคซีน

อย่างนอ้ย 2 เข็มขึน้ไป (เด็กอายไุมเ่กิน 12 ปี ไมท่ าวัคซีสามารถเดินทางกบัผูป้กครองท่ีท าวัคซีนครบแลว้) รายละเอียด

วัคซีนตามแนบทา้ย 

3. เบอรโ์ทรศัพท ์1 หมายเลข/ท่าน และอีเมลข์องท่าน (ยกเวน้เด็กเดินทางกบัผูป้กครอง) 

 

รายช่ือชนิดของวคัซีน และจ านวนโดส  

การฉีดขัน้ต ่าท่ีระบไุว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

ขัน้ตอนการเดินทางเขา้ฮ่องกงจากประเทศไทย 

ผูโ้ดยสารทกุคนท่ีเดินทางจากประเทศไทย (หรือมีประวัตอิยู่ในประเทศไทยในชว่ง 7 วันกอ่นเดินทางเขา้ฮ่องกง) จะตอ้ง

เตรียมเอกสารกอ่นเดินทางและปฏิบตัติามมาตรการดา้นสาธารณสขุของทางการฮ่องกง ดงันี ้

 

ก่อนเดินทางเขา้ฮ่องกง 

1.กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ออนไลน ์Health Declaration Form ของทางการฮ่องกง https://www.chp.gov.hk/hdf/ เพื่อให้

ไดร้บั QR Code ส าหรบัใชแ้สดงตอ่เจา้หนา้ท่ี ณ ทา่อากาศยานฮ่องกง โดย QR Code จะมีอาย ุ48 ชัว่โมง  

>>>(บริษทัทวัรจ์ะจดัเตรียมให)้ 

2.หลกัฐานการไดร้บัวัคซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ท่ีไดร้บัการรบัรองโดยทางการฮ่องกง  

>>>(รบัผลตรวจทางอีเมลท่ี์ไดล้งทะเบียนไว ้ ซ่ึงจะตอ้ง Download เก็บไว ้ หลงัจากท่ีท่านผา่นการตรวจ PCR 

จากสนามบินฮ่องกงแลว้)  

3.แสดงผลตรวจหาเชื้อฯ ดว้ย Rapid Antigen Test (RAT) ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นก าหนดเวลาเคร่ืองออก  

>>>(ลกูคา้ตอ้งจดัเตรียมเอง โดยสามารถตรวจ ATK ไดด้ว้ยตวัเอง เขยีนชื่อลงชดุตรวจ พรอ้มระบวุันท่ี ถ่ายภาพผล

ตรวจคูก่บัหนา้พาสฯ เก็บไวใ้นโทรศัพทม์ือถือ สามารถท าไดท่ี้สนามบินกอ่นเช็คอินก็ได)้ 

4. Download APP LeaveHomeSafe ไวใ้นโทรศัพทม์ือถือของท่านกอ่นเดินทาง  

>>>(บริษทัทวัรจ์ะแนะน าวิธีใชง้านใหท้ราบ ณ วันเดินทาง) 

 

หลงัเดินทางเขา้ฮ่องกง 

1. เขา้รบัการตรวจหาเชื้อฯ ดว้ยวิธี RT-PCR ท่ีท่าอากาศยานนานาชาตฮิ่องกง โดยเมื่อเขา้รบัการตรวจหาเชื้อฯ แลว้            

ผูเ้ดินทางสามารถเดินทางไปยงัที่พกัไดท้นัที 

2. หลงัเดินทางเขา้ฮ่องกง ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารสงัเกตการณด์า้นการแพทย ์3 วัน (มีขอ้จ ากดัเร่ืองการเขา้ไปใน

สถานท่ีตา่ง ๆ ดงักลา่วแลว้ขา้งตน้) และตอ้งเขา้รบัการตรวจหาเชื้อฯ ดว้ยวิธี RT-PCR ท่ีศนูยต์รวจหาเชื้อชมุชนของ

ทางการฮ่องกง (Community Testing Centre) ในวันที่ 2, 4 และวันท่ี 6 (นบัวันท่ีเดินทางถึงฮ่องกงเป็นวันที่ 0) 

3. ในกรณีมีผลตรวจว่าพบเชื้อฯ ผูเ้ดินทางจะถกูแยกกกัในสถานท่ีท่ีทางการฮ่องกงก าหนด หรือถกูสง่ตวัไปรกัษาใน

สถานพยาบาล ตามแตก่รณี หรือตอ้งกกัตวัอยู่ในโรงแรมท่ีพกั จนผลตรวจของท่านตอ้งไมพ่บเชื้อแลว้ถึงจะเดินทางกลบั

ประเทศไทยได ้(โดยคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้  าระเองทัง้สิ้น)  

4. สง่ผลตรวจ ATK ของท่านทกุวัน โดยอพัโหลดผา่น https://nhqsdata.hqss.ogcio.gov.hk/ibt/#/login (ท่านจะตอ้ง

เตรียมชดุตรวจ ATK ตดิไปใหเ้พียงพอกบัจ านวน ทีต่อ้งใชง้านดว้ยตวัท่านเอง เชน่โปรแกรม 4 วนั ตอ้งเตรียม 4 ชดุ/ท่าน) 

>>>ไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรจ์ะคอ่ยใหค้วามชว่ยเหลือในการใชง้าน 

 

 

  

 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

https://www.chp.gov.hk/hdf/
https://nhqsdata.hqss.ogcio.gov.hk/ibt/#/login


1. ยกเลกิก่อนเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป  คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั หักยอดเงนิมดัจ า 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง(ถา้ม)ี 

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนเงนิมดัจ าที่ช าระมาแลว้ทัง้จ านวน 

**กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์ โดยไมใ่ชค่วามผดิของบริษทัทวัร ์  จะท าการคืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง (ถา้ม)ี อาธิ

เชน่ ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ  

พีเรียดที่มอีตัราการเดนิทางสงู เชน่ตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษข์องประเทศไทย และฮ่องกง จะไมส่ามารถใชเ้งือ่นไขยกเลกิการจองจากขอ้ 

1-3 นีไ้ด ้ (เนือ่งจากสายการบิน และแลนดต์า่งประเทศจะมกีารเรียกเก็บยอดค่าใชจ้่ายสงูกว่าพีเรียทปกต ิ ดงันัน้ขอสงวนสทิธิ์ในการหัก

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ตามความจริง) รวมถงึกรุ๊ปครอบครัว กรุป๊สว่นตวั กรุ๊ปองคก์ร หนว่ยงานตา่งๆ ทีต่ดัพีเรียดการเดนิทางจากกรุ๊ปหนา้

รา้น 

 

 

*** ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรท์กุวันเท่านัน้   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หาก

ลกูคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรือไมเ่ที่ยวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด(ยกเวน้วันอิสระ) 

 บริษทัขอเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ 300 USD*** 

*เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูคา้ชาวไทยเทา่นัน้ที่เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

#เด็กอายตุ า่กว่า 2 ขวบ (Infant) ช าระ 5,000  

ส าหรบัทา่นที่รบัประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่านเนือ้สตัว ์และมี

ความจ าเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพิเศษนอกเหนอืจาก 

กรุป๊เดนิทางรบัประทานที่ระบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิมเตมิตามจริงหนา้งาน 

โปรแกรมทวัรน์ีไ้มเ่หมาะส าหรบัลกูคา้ทีใ่ชวิ้ลแชร!์!! 

โปรแกรมทวัรน์ีไ้มเ่หมาะส าหรบัลกูคา้ที่ใชวิ้ลแชร!์!! 

**หากตอ้งการที่จะเดนิทาง บริษทัขอสงวนสิทธ ์เรีบกเก็บเพิ่มทา่นละ 2,000 บาททกุกรณี** 

 
ปล. ไม่มีราคาพิเศษส าหรบัเด็ก // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 

 


