
 

 

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

วดัแชกงหมวิ  วดัหวงัตา้เซยีน  รพีสัล ์เบย ์

ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ ชมแสงสเีสยีง SYMPHONY OF LIGHT 

เดนิทางโดย สายการบนิ HONG KONG AIRLINE (HX) 

 
 
 



 

 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ - สนามบินเช็กแลปก๊อก (ประเทศฮ่องกง) - หาดรีพสัล์ เบย์ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปป้ิงย่านจิม
ซาจุ่ย - ชมโชว์แสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT                                                          (-/L/-) 

23.00 น. นัะพร้อมะนั   ั สนามบินสุวรรณภูมิ อานารผูโ้ดยสารขาออะระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ K   สาย
การบิน HONG KONG AIRLINE (HX) มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯนอยตอ้นรับและอาํนวยนวามสะดวะดา้นเอะสาระาร
เดินทาง 

02.00 น. ออะเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายะารบิน HONG KONG AIRLINE เทีย่วบินที ่HX780 

เทีย่วบินและเวลาบินอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด 

05.50 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กแลปก๊อก (CHEK LAP KOK) ฮ่องกง เม่ือเดินทางถึงสนามบินฮ่องะง ทางเจา้หนา้ท่ีจะทาํ
ะารตรวจนดัะรอง RT-PCR TEST ตามนโยบาย และมาตระารจาํะดัในสถานะารั์  COVID-11 จาะนั้นนาํท่านผา่น
พิธีะารตรวจนนเขา้เมือง, ศุละาะรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นประเทศฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง) ะรุัาปรับนาฬิะาใหต้รงตามเวลาทอ้งถ่ิน เพื่อสะดวะในะารนดัหมาย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทาง 

 

นาํท่านเดินทางสู่ หาดรีพสัล์ เบย์ เป็นท่ีตั้งของวดัเจา้แม่ะวนอิม  หน่ึงในเทพท่ีชาวฮ่องะงให้นวามเนารพนบัถืออยา่ง
มาะ ไม่ว่าจะขอพรส่ิงใดะ็จะสมนวามปรารถนาทั้งส้ิน เร่ิมตน้ดว้ยะาร เดินเขา้วดัดว้ยเทา้ซ้าย  และออะดว้ยเทา้ขวา 
เป็นเนล็ดลบัท่ีชาวฮ่องะง และนนจีนบอะว่านล้ายะบัะารเดินของเข็มนาฬิะา  ะ็จะทาํให้ชีวิตเจริญะา้วหน้า และ
ะ่อนท่ีจะเดินเขา้วดัให้แวะเสริมดวงแห่งโชนลาภไดด้ว้ยะารลูบลูะแะว้ในปาะสิงโตดา้นหน้าวดั เพื่อให้มีแต่นวาม
โชนดี 

 



 

 

 
หลงัจาะนมสัะารขอพรจาะ เจ้าแม่กวนอิม แลว้ นาํท่านไหวส้ัะะาระ เทพแห่งโชคลาภ หรือ เทพไฉ่ซิงเอีย้ หรือ 

บางนนเรียะว่า เจ้าแม่ทับทิม ☞ รูปป้ันเจ้าแม่ทับทิม ถือเป็นเทพแห่งโชนลาภ ท่ีนอยปะปัะษ์รัะษาทอ้งทะเล ผู ้
ท่ีมาท่ีน่ี มะัจะใช้มือลูบจาะเนราลงมาถึงถุงเงินของ และะาํมาใส่ในะระเป๋าของเรา เหมือนะบัเป็นเนล็ดวา่ให้หา

เงินทองไดน้ล่อง เงินไม่ร่ัวไหล ถือเป็นนวามเช่ืออยา่งหน่ึงท่ีวา่ เงินทองไหลมาเทมาเขา้ะระเป๋าเรา ☞ ถดัมา รูป
ป้ันไข่หิน วา่ะนัวา่นนท่ียงัไม่ไดแ้ต่งงาน ถา้ไปลูบรูปป้ันน้ีจะทาํให้ไดแ้ต่งงานะนั ส่วนนนท่ีแต่งงานแลว้จะมาขอ

พรเพื่อให้มีลูะ ☞ ใะล้ะันนั้นเป็น รูปป้ันเฒ่าประมงตก
ปลา มะัมาขอพรเพื่อหวงัไดะ้าํไร ร่ํารวย ดัง่เฒ่าประมงตะ

ปลา ท่ีจบัปลาไดอ้ยูเ่ต็มขอ้งเสมอ ☞ รูปป้ันแพะสามตะวัน
เบิกฟ้า เป็นสัญละัษั์มงนลแทนนวามมัง่นัง่ โชนดี แพะสาม
ตวัเป็นสัญละัษั์แทนพระอาทิตยส์ามดวง นือ พระอาทิตยสี์
เขียว สีแดง และสีขาว หมายถึง อดีต ปัจจุบนั และอนานต 
ซ่ึงแฝงนวามหมายว่า “ใต้หล้าทั่วแดนดิน ทุะส่ิงขอให้

สมหวงัสมปราถนา” ☞ รูปป้ันปลาแห่งความมั่งคั่ง ผูน้น
มะันิยมโยนเหรียญใส่ปาะปลา โดยเช่ือว่าหาะโยนเขา้ปาะ
ปลา พรท่ีขอไปจะสัมฤทธิผล ปลาเป็นหน่ึงในสัตวม์งนลของชาวจีน โดยเฉพาะปลาหลีฮ้ือ ซ่ึงมีนวามหมายวา่ “ไม่
วา่ชีวติเราจะทาํอะไระ็ตามจะมีแต่นวามสาํเร็จ”  



 

 

หลงัจาะนมสัะารขอพรจาะเทพเจา้และรูปป้ันศะัด์ิสิทธ์ิต่างๆ เรียบร้อยแลว้ บริเวัหนา้ขององนเ์จา้แม่ทบัทิม จะมี
วงะลมอยูว่งหน่ึงบนพื้น ใหเ้ดินวนรอบๆวงะลมนั้น เม่ือเดินนรบรอบแลว้ใหะ้า้วออะมา ซ่ึงจะหมายนวามวา่เราได้
นาํส่ิงท่ีไม่ดีออะจาะร่างะาย และจะทาํใหชี้วติของเราดีข้ึน 

จาะนั้น ให้ท่าน เดินข้ามสะพานศักดิ์ สิทธ์ิเพื่อต่ออายุ ทาํให้
อายุจะยืนยาว  สะพานต่ออายุ ตั้ งอยู่ตรงบริเวัริม
ชายหาด ทาสีแดง สามารถสังเะตุเห็นได้อย่างชดัเจน 
เช่ือะนัวา่ หาะท่านเดินขา้มสะพานแห่งน้ีไปแลว้จะทาํ
ใหเ้ราอายยุนืไปอีะ 3 ปี ใหเ้ดินผา่นไปแลว้ออ้มะลบัมา
อีะทางหน่ึง ห้ามไม่ให้เดินยอ้นะลบั เพราะวา่จะทาํให้
เราอายุสั้นลงไป 3 ปี แลว้เดินไปดา้นหนา้ของวดั เพื่อ
ไปลูบๆ นลาํๆ ท่ีลูะแะว้สารพดันึะท่ีล้ินมงัะร และอธิ
ฐานเพื่อส่ิงท่ีตอ้งะาร จะทาํให้สมนวามปรารถนาทุะ
ประะาร  

จาะนั้น นาํท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน (WONG TAI SIN TEMPLE) หรืออีะช่ือวา่ วัดหวังต้าเซียน เป็นอีะหน่ึงวดัท่ีมี
ช่ือเสียงของฮ่องะง ดว้ยอานารของวดัท่ีมีสถาปัตยะรรมท่ีสวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเขา้ท่ียิ่งใหญ่อลงัะาร ไดรั้บ
อิทธิพลมาจาะ ลทัธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลทัธิขงจ้ือ ผูน้นมะัเดินทางมาะราบไหว ้เพราะมีนวามเช่ือว่าพระหวงัตา้
เซียนน้ีมีนวามศะัด์ิสิทธ์ิ ขอพรส่ิงใดะ็จะสมปรารถนาทุะประะาร จึงทาํให้วดัแห่งน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงัข้ึนมา พระ
หวงัต้าเซียน หรือท่ีรู้จะัะันในช่ือ ฮวงชูปิง (HUANG 
CHU-PING) เะิดในช่วงประมาัศตวรรษท่ี 4 เดินทาง
จาะเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องะง และสร้างวดั
แห่งน้ีข้ึนมา อีะหน่ึงไฮไลท์นวามศัะด์ิสิทธ์ิของวดั
หวงัตา้เซียนนือ หอ้ง “ไทซิวตี่” หรือ “ไท่โส่ยเอีย้” ท่ีอยู่
ขา้งๆวิหารหละั ภายในห้องเต็มไปด้วยรูปเนารพของ
เหล่าพระและทวยเทพตามปีนัะษตัรจีน โดยมีะารจดั
แต่งท่ีมาะไปด้วยสีสัน ดูงดงามตระะารตา ซ่ึงเป็นท่ี
รู้จะัะนัดีของชาวฮ่องะงวา่เป็นอีะหน่ึงสถานท่ีศะัด์ิสิทธ์ิของวดัหวงัตา้เซียน  
วดัน้ีนนนิยมมาขอพระบัเทพเจา้ดา้ยแดง “เทพเจ้าหยุคโหลว” หรือท่ีรู้จะัะนัในนามเทพเจา้แห่งจนัทรา หรือผูเ้ฒ่า
แห่งดวงจนัทร์ (THE OLD MAN FROM THE MOON) ท่ีโด่งดงัเร่ืองะารขอเน้ือนู่ สําหรับนนโสดท่ีอยาะมีนู่ 



 

 

บริเวัรูปป้ัน เทพเจา้แห่งจนัทรา เช่ือะนัวา่ เป็นเทพท่ีดลบลัดาลใหส้มหวงัในเร่ืองนวามรัะ ดา้นขา้งมีรูปป้ันเจา้บ่าว
และเจา้สาวท่ีนะัท่องเท่ียวนิยมมาผะูดา้ยแดง เพื่อขอใหพ้บะบันู่นรองหรือมีนวามรัะท่ีมัน่นงและยนืยาว 

 

 
 

วธีิการขอพร :  
จะมีวิธีะารทาํน้ิวสําหรับสอดดา้ยแดงแสดงให้เห็นอยู่ดา้นหน้า เดินไปหยิบ
ดา้ยแดงซ่ึงจะมีวางอยูต่รงซุม้ดา้นซา้ยมือ แลว้ะ็ทาํน้ิวตาม ท่ีสาํนญั อยา่ทาํดา้ย
แดงหลุดมือเด็ดขาด ส่วนวิธีะารขอพร ผูช้ายผูห้ญิงะ็จะนลา้ยๆ ะนั ต่างะนั
ตรงตอนท่ีเดินไปขอพรเท่านั้น 
 

🧕 ส าหรับผู้หญงิ  : ไหวท่ี้องนท์่านเทพ 3 นร้ัง > เดินไปทางรูปป้ันเจา้สาว > อธิษฐานขอนู่ท่ีเจา้สาว > เสร็จแลว้ให้ไหว ้3 
นร้ัง > เดินไปท่ีรูปป้ันเจา้บ่าว > ใชมื้อลูบท่ีเทา้เจา้บ่าว 3 นร้ัง  *ระวงัอยา่ให้มือหลุด  > หลงัจาะนั้นให้ปล่อยมือออะได ้> 
ใชด้า้ยแดงผะูไวท่ี้เชือะเป็นอนัเสร็จขั้นตอน 

🧕  ส าหรับผู้ชาย  : ไหวท่ี้องนท์่านเทพ 3 นร้ัง > เดินไปทางรูปป้ันเจา้บ่าว > อธิษฐานขอนู่ท่ีเจา้บ่าว > เสร็จแลว้ให้ไหว ้3 
นร้ัง > เดินไปท่ีรูปป้ันเจา้สาว> ใชมื้อลูบท่ีเทา้เจา้สาว 3 นร้ัง  *ระวงัอยา่ให้มือหลุด  > หลงัจาะนั้นให้ปล่อยมือออะได ้> 
ใชด้า้ยแดงผะูไวท่ี้เชือะเป็นอนัเสร็จขั้นตอน 

 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั  



 

 

 

 จาะนั้นนาํท่านอิสระ ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย เป็นสวรรนข์องนะัชอ้ป ท่ีน่ีมีร้านนา้แบรนด์เนม แผงขายของ และร้านบู
ติะ ท่ีไม่ซํ้ าแบบในรเรียงรายสุดลูะหูลูะตา ลูะน้าสามารถ เดินเล่นแถว  ถนนนาธาน  หรือท่ีนนท้อง ถ่ิน
เรียะว่า “โะลเดน้ไมล์ ”  สัมผสับรรยาะาศ ร้านเส้ือผา้ ร้านอาหาร และร้านขายเนร่ืองประดบั ใะล้ๆ  บริเวัน้ีจะมี
ห้างสรรพสินนา้มาะมาย เช่น ห้าง THE ONE, ห้าง ISQUARE นอะจาะน้ียงัมี HARBOUR CITY ศูนยะ์ารนา้ยะัษ์
ใหญ่ของฮ่องะง ซ่ึงมีร้านนา้ะวา่ 450 ร้าน ทางดา้นตะวนัออะ จะมีบาร์ และร้านอาหารริมนํ้ า สถานท่ีเดินเล่นบริเวั
ใะล้ๆ  TSIM SHA TSUI เร่ิมตน้จาะหอนาฬิะาสมยัอาัานินม แถวน้ีมีทศันียภาพท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงสําหรับ
ะารชมเส้นขอบฟ้าตามแนวท่าเรือของเะาะฮ่องะง นุัจะไดเ้พลิดเพลินะบัทศันียภาพในมุมะวา้งของท่าเรืออีะดว้ย 

 

อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปป้ิงของท่าน 
 

จาะนั้น  เวลาประมาั 20.00 น. นาํท่านชมะารแสดง โชวแ์สงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ SYMPHONY OF LIGHT ท่ีริมอ่าว
วนิตอเรีย ซ่ึงจะมองเห็นตึะสูงระฟ้าะวา่   00  ตึะทั้งฝ่ังฮ่องะงและเะาลูน เป็นะารจดัแสดงท่ีละลานตาไปดว้ย แสงไฟ
เลเซอร์, ไฟ LED และแสงหลาะสีสันสวยงาม ประะอบเสียงดนตรีท่ีมีชีวิตชีวา โดยในปี น  .ศ  . 2017 SYMPHONY 
OF LIGHT ไดเ้ปล่ียนดนตรีประะอบใหม่ ให้เป็นซิมโฟนีท่ีแทจ้ริง ในสไตล์ท่ียิ่งใหญ่ ภายใตแ้นวนิด ทิศตะวนัออะ
พบทิศตะวนัตะ  (EAST MEETS WEST) โดยใช้วงดุริยางนฟิ์วชัน่ฮอลล์ ท่ีเต็มไปดว้ยนวามสดใสและร่วมสมยั 
ผสมผสานร่วมะบัขลุ่ยจีนและเนร่ืองสายแบบดั้งเดิม 

 
 

 ทีพ่กั  O HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

 



 

 

วนัทีส่อง วดัแชกงหมวิ - โรงงานจิวเวอร์ร่ี - ร้านหยก - CITY GATE OUTLET - **OPTIONAL TOUR** น่ัง
กระเช้า สักการะพระใหญ่นองปิง - **OPTIONAL TOUR** สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง - 
สนามบิน              
 (B/-/-) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (เมนู ติ่มซ า) 
 

 นักท่องเทีย่วต้องตรวจ **RAPIT-TEST ทีโ่รงแรม ก่อนออกเดินทางท่องเทีย่ว ** 

นาํท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (CHE KUNG TEMPLE) เป็นท่ีร่ําลือถึงนวามศะัด์ิสิทธ์ิ 
เร่ืองของะงัหนัลมท่ีพดัพาเอาส่ิงไม่ดีออะจาะชีวติ เช่ือวา่ะารหมุนะงัหนัะลบัทิศ จะช่วย
หมุนชีวิตพลิะผนัจาะร้ายะลายเป็นดีได้ ทาํให้วดัน้ีมีช่ือเรียะอีะอย่างหน่ึงว่า วัดกังหัน
ลม เดิมทีวดัน้ีเป็นวดัเล็ะๆ ท่ีเะ่าแะ่และไดอ้นุรัะษไ์วเ้ป็นโบราัสถาน อยูท่างดา้นหลงั
ของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเน้ือท่ี 50,000 ตารางฟุต สร้างข้ึน
เพื่อระลึะถึงท่านแชะง นะัรบผูซ่ึ้งปะป้องจะัรพรรดิราชองนสุ์ดทา้ยแห่งวงนซ่์ง  
เม่ือเขา้มาภายในวดัแลว้ จะมีเจา้หนา้ท่ีของทางวดัจาํหน่ายธูป และเนร่ืองบูชาต่างๆ เม่ือ
ไดธู้ปแลว้ะ็นาํไปให้เจา้หนา้ท่ีจุดธูปท่ีลานะวา้ง เขียนช่ือท่ีอยูใ่นใบสะเดาะเนราะห์ ทาํ
ใหเ้ะิดสิริมงนล ปัดเป่าเร่ืองร้ายๆ ออะไป วิธีะารนาราวะ และขอพร นือให้หนัหนา้ออะ
จาะวดั ะล่าวแจง้ฟ้าดินะ่อน โดยบอะช่ือ ท่ีอยู ่อายุ และวตัถุประสงนท่ี์มาทาํบุญท่ีวดัใน
นร้ังน้ี จาะนั้นะ็นาํธุป 3 ดอะ ไปปัะทุะะระถาง 
 
 

วธีิการไหว้เทพเจ้าแชกง 
 เม่ือเขา้ไปในศาลใหย้นือยูเ่บ้ืองหนา้รูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านแชะง 
 อธิษฐานขอพรและมองหนา้ท่าน อยา่งมุ่งมัน่ 
 ทาํพิธีหมุนะงัหนัแห่งโชนชะตา โดยใชน้ิ้วช้ีหมุนะงัหนัตามเขม็นาฬิะา 
 ถา้ชีวติในปีท่ีผา่นมาไม่ดี ให้ใชมื้อซา้ยหมุนดา้นซา้ยไปขวา 
 ถา้ชีวติดีอยูแ่ลว้ะ็ใหห้มุนะงัหนัะลบัจาะขวาไปซา้ย 
 เม่ือหมุนะงัหนัเสร็จแลว้ ตีะลอง อีะ 3 นร้ัง ดงัๆ เพื่อให้เป็นท่ีรับรู้ทัว่ะนัทั้งฟ้าดิน และใหพ้รนั้นสมประสงน ์

 

ะงัหนัทั้ง 4 ใบหมุนไปมาได ้ช่วยดึงดูด นาํพาส่ิงดีเขา้มาในชีวติ และปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออะไป นวามหมายของใบพดัทั้ง 4 
 ใบท่ี 1 เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 



 

 

 ใบท่ี 2 สุขภาพแขง็แรง อายยุืนยาว 
 ใบท่ี 3 โชนลาภ เงินทองไหลมาเทมา 
 ใบท่ี 4 นิดหวงัส่ิงใดสมนวามปรารถนาทุะประะาร  

 

ะงัหันวดัแชะงหมิว เป็นท่ีะล่าวขานในเร่ืองของะารแะช้ง หาะจะบูชาะงัหันวดัแชะงหมิวมาสวมใส่ เม่ือบูชาแล้วให้
นาํไปวนดา้นบนของะระถางธูป 3 รอบ ตามเข็มนาฬิะา แลว้หยิบผงธูปในะระถางมาโรยดา้นบนของะงัหนั และะารใส่
นร้ังแระใหเ้ร่ิมใส่ตามวนัเะิด ดงัน้ี 

 ผูท่ี้เะิดวนัอาทิตย ์นวรใส่นร้ังแระในวนัพฤหสั 
 ผูท่ี้เะิดวนัจนัทร์ นวรใส่นร้ังแระในวนัพุธะลางวนั 
 ผูท่ี้เะิดวนัองันาร นวรใส่นร้ังแระในวนัศุะร์ 
 ผูท่ี้เะิดวนัพุธะลางวนั นวรใส่นร้ังแระในวนัจนัทร์ 
 ผูท่ี้เะิดวนัพุธะลางนืน นวรใส่นร้ังแระในวนัเสาร์ 
 ผูท่ี้เะิดวนัพฤหสั นวรใส่นร้ังแระในวนัอาทิตย ์
 ผูท่ี้เะิดวนัศุะร์ นวรใส่นร้ังแระในวนัองันาร 
 ผูท่ี้เะิดวนัเสาร์ นวรใส่นร้ังแระในวนัพุธะลางนืน 

 
จาะนั้น นาํท่านชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี  ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องะง  โดยะารย่อส่วนใบพดัของะงัหันวดัแชะงมาทาํเป็นเนร่ืองประดบั 

เช่น จ้ี แหวน ะาํไล เพื่อทาํใหเ้ป็นเนร่ืองประดบัติดตวั ในะารส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  
 

จาะนั้น นาํท่านชม  ร้านหยก  มีสินนา้มาะมายเะ่ียวะบัหยะ  เช่น  ะาํไลหยะ  หรือสัตวน์าํโชนอยา่งป่ีเส่ียะ  อิสระให้ไดเ้ลือะช้ือ
เป็นของฝาะ หรือเป็นของท่ีระลึะนาํโชนแด่ตวัเอง 

อสิระอาหารกลางวันและอาหารเยน็ ตามอธัยาศัย 
จาะนั้น ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี CITYGATE OUTLET เป็นห้างสรรพสินนา้ชั้นนาํ แห่งแระในประเทศฮ่องะง ซ่ึงมีสินนา้

ต่างประเทศะว่า 80 แบรนด์ดงั ในหลาะหลายประเภทของสินนา้ ไดแ้ะ่ สินนา้แฟชัน่, ะีฬา, นวามงาม, เส้ือผา้, 
ของเด็ะเล่น และของใชภ้ายในบา้น เป็นตน้ นอะจาะน้ียงัมีสปา, ร้านอาหารอาหารเอเชีย และอาหารนานาชาติ, และ
โรงละนระลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย  

 

⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕  HILIGHT!! น่ังกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ พระพุทธรูปปางสมาธิท่ีใหญ่ท่ีสุดในโละ ะระเชา้
นองปิงท่ีใชข้ึ้นมาดา้นบนมีให้เลือะ 2 แบบ นือ ะระเชา้นองปิงแบบธรรมดา และะระเชา้นองปิงแบบนริสตลั ซ่ึงทั้ง
สองแบบเหมือนะนัตรงท่ีจะไดม้องเห็นวิวทิวทศัน์ของเะาะลนัเตา ฮ่องะงแบบ 360 องศา แต่ะระเช้านองปิงแบบ
นริสตลันั้นจะพิเศษตรงท่ีพื้นเป็นะระจะใส ทาํให้มองเห็นภาพเบ้ืองล่างไดอี้ะดว้ย ทั้งสวยและหวาดเสียวไปพร้อมๆ

https://www.jointtravel.com/hong-kong-travel/


 

 

ะนั หลงัจาะข้ึนมาถึงดา้นบนแลว้ท่านจะพบะบั “หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ” ท่ีเต็มไปดว้ยร้านอาหาร และร้านขาย
ของท่ีระลึะจาํนวนมาะใหเ้พื่อนๆ ไดเ้ลือะซ้ือเลือะหาะนั พอเดินมาจนสุดทางของหมู่บา้นแลว้ะ็จะพบะบัลานนองปิง 
มีซุม้ประตูทางเขา้ขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนตามสถาปัตยะรรมทางเหนือตามราชวงศชิ์ง อีะทั้งยงัมีตะเะียงทรงดอะบวั 40 
อนั รูปป้ันของแม่ทพัศะัด์ิสิทธ์ิ จาํนวน 12 นาย แทนราศีทั้ง 12 ราศี ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นผูป้ะป้องพระพุทธเจา้ อีะทั้ง
บริเวัน้ียงัเป็นท่ีตั้งของวดัโป่วหลิน ท่ีมีช่ือแปลเป็นไทยวา่วดัดอะบวัศะัด์ิสิทธ์ิ บริเวัตรงขา้มเป็นท่ีประดิษฐานของ
พระใหญ่เทียนถาน โดยชาวฮ่องะงมีนวามเช่ือวา่หาะในรไดม้าะราบไหวพ้ระใหญ่เทียนถานจะทาํให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง 
มีนวามสุข ประสบนวามสาํเร็จในทุะๆ ดา้นอีะดว้ย เม่ือมาถึงแลว้แนะนาํใหท้่านเดินข้ึนบนัไดไป 268 ขั้น และเม่ือเดิน
ข้ึนไปแลว้นอะจาะจะไดะ้ราบไหวพ้ระใหญ่เทียนถานอยา่งใะลชิ้ดเพื่อนวามเป็นสิริมงนล ท่านยงัไดช้มวิวทิวทศัน์อนั
สวยงามทั้งภูเขาและทะเลอีะดว้ย  

 

 
 

(ค่าใช้จ่ายในการน่ังกระเช้านองปิง ราคาท่านละประมาณ 355 HKD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* สามารถ
สอบถามและช าระเงินได้ทีหั่วหน้าทวัร์) 

(์นรากนาาอกถานอารนเ  COVID-19 ทานอารขกนฮ่กนอนยนัไม่กนุญาตให้์ข้าชม พระการามโป่วหลิน ตัวฐานกนคเพระใหญ่ 
และยนัไม่กามารถ์ข้ากัออาระพระบรมการีริอธาตุได้) 

 



 

 

⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕  HILIGHT!! ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (HONG KONG DISNEYLAND) สวนสนุะช่ือดงัของโละ มีทั้ง
เนร่ืองเล่น ะารแสดงโชว ์ขบวนพาเหรดของตวัะาร์ตูนดีสนีย ์หาะในรพาเด็ะๆไปเท่ียวะ็ไม่นวรพลาด เพราะเป็นเหมือน
แดนมหศัจรรยข์องเด็ะๆเลย ถา้เขา้ไปแลว้ะ็สามารถอยูไ่ดท้ ั้งวนั ดา้นในของฮ่องะงดีสนียแ์ลนด์ จะแบ่งเนร่ืองเล่นออะ
ทั้งหมด 7 โซนดว้ยะนั นือ ADVENTURELAND, FANTASYLAND, GRIZZLY GULCH, MAIN STREET, U.S.A., 
MYSTIC POINT, TOMORROWLAND และ TOY STORY LAND 

 

 
 

ADVENTURELAND 
เป็นเนร่ืองเล่นแนวผจญภยัต่างๆ ซ่ึงเป็นเนร่ืองเล่นะลางแจง้ทั้งหมด เช่น ล่องเรือ JUNGLE RIVER CRUISE, บา้นตน้ไม้
ทาร์ซาน และ LIKI TIKIS จะมีนํ้าฉีดออะมาจาแท่นหิน เด็ะๆสามารถวิง่เล่นะนัอยา่งสนุะสนานไดบ้ริเวัน้ี 

FANTASYLAND 
เนร่ืองเล่นแนวแฟนตาซี สามารถเล่นไดทุ้ะนนไม่จาํะดันวามสูง เนร่ืองเล่นท่ีห้ามพลาดของโซนน้ีะ็นือ  “IT’S A SMALL 
WORLD” เป็นะารนัง่เรือลาํเล็ะน่อยๆล่องไปตามนํ้ า ระวา่งทางะ็จะเจอะบับรรดาตวัะาร์ตูนต่างในเทพนิยาย ออะมา



 

 

เตน้รําใหร้้องเพลงใหฟั้ง อีะหน่ึงอยา่งท่ีน่าเขา้เช่นะนัะ็นือ SLEEPING BEAUTY CASTLE ปราสาทในะาร์ตูนเร่ืองเจา้
หญิงนิทรา ท่ีเป็นเหมือนสัญละัษั์ของดีสนียแ์ลนด์ทัว่โละ และในตอนะลางนืนท่ีปราสาทะ็จะมีะารจุดพลุและส่องไฟ
ข้ึนฟ้า นอะจาะน้ียงัมีเนร่ืองเล่นอ่ืนๆอีะมาะมาย เช่น CINDERELLA CAROUSEL, FAIRY TALE FOREST, MAD 
HATTER TEA CUPS, WINNIE THE POOH, MICKEY’S PHILHARMAGIC, SWORD IN THE STONE 

 

GRIZZLY GULCH 
เป็นโซนเล็ะๆมีเนร่ืองเล่นอยู ่2 อยา่งดว้ยะนันือ GEYSER GULCH และ WILD WEST PHOTO FUN เป็นจุดถ่ายรูปท่ี
เหมือนเราโดนตาํรวจจบัแลว้ถูะขงัไวใ้นนุะ 

 

MAIN STREET, U.S.A. 
เป็นโซนแระท่ีเม่ือเดินเขา้ไปในฮ่องะงดิสนียแ์ลนดแ์ลว้จะตอ้งผา่น สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยร้านรวงต่างๆ มีทั้งร้านขนม 
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึะ แต่ละร้านะ็จะตะแต่มดว้ยธีมต่างๆ ทาํใหเ้หมือนเราหลุดเขา้ไปเดินอยูใ่นโละนิทาน ไม่
เพียงแต่ร้านนา้เท่านั้นท่ีโซนน้ีจะมี HONG KONG DISNEYLAND RAILROAD สถานีรถไฟจาํลองและ MAIN 
STREET VEHICLES รถยนตโ์บราัท่ีสามารถข้ึนไปนัง่ทัว่ดิสนียแ์ลนดไ์ด ้นอะจาะน้ียงัมีะิจะรรมให้เด็ะๆไดร่้วมสนุะ 
ANIMATION ACADEMY ซ่ึงเป็นะารสอนวาดภาพตวัะาร์ตูนดิสนีย ์

 

MYSTIC POINT 
เป็นโซนของเร่ืองราวลึะลบั ไม่วา่จะเป็น MYSTIC MANOR ปราสาทท่ีรวบรวมของแปละจาะทัว่ทุะมุมโละเอามาจดั
แสดงโชวด์ว้ยธีมะล่ินอายแบบพอ่มด บรรยาะาศภายในบา้นะ็ดูลึะลบัน่านน้หา เป็นเนร่ืองเล่นใหม่ท่ีเพิ่งเปิดให้เขา้ชมได้
ไม่นาน 
 

TOMORROWLAND 
เป็นโซนเนร่ืองเล่นแห่งโละอนานต ไม่ว่าจะเป็น รถแข่ง AUTOPIA เด็ะนนไหนท่ีชอบนวามเร็วสามารถจะลองขบั
รถแข่งในสนามจาํลองแห่งน้ีได,้ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS ให้เด็ะๆไดย้ิงต่อสู้ไปในธีมตวัะาร์ตูนช่ือ
ดงัจาะเร่ือง TOY STORY และ ORBITRON จาะบินอวะาศพาท่องโละในะาแล็ะซ่ี 

 

TOY STORY LAND 
เป็นโซนของเนร่ืองเล่นท่ีทาํเป็นธีมะาร์ตูนเร่ือง TOY STORY โดยเฉพาะ มีทั้ง BARREL OF FUN เป็นถ่ายรูปท่ีมีบรรดา
ตวัะาร์ตูนเอะเป็นฉาะ, รถไฟเหาะ RC RACER หน่ึงในเนร่ืองเล่นท่ีหวาดเสียวท่ีสุดในดิสนียแ์ลนด์ ข้ึนไปสูงถึง 27 เมตร
, SLINKY DOG SPIN และ TOY SOLDIER PARACHUTE DROP 



 

 

 
 

(ค่าใช้จ่ายในการเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ราคาท่านละประมาณ 695 HKD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* 

สามารถสอบถามและช าระเงินได้ทีหั่วหน้าทวัร์) 
  
 

ถึงเวลานัดหมาย น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
 

21.10 น. ออะเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายะารบิน HONG KONG AIRLINE เทีย่วบินที ่HX779 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมนวามประทบัใจ 
 

 

 
 

หมายเหตุ : เที่ยวบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหาร
เวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม *กรณทีีบ่างรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมที่ก าหนดได้เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือ
สภาพการจราจรในแต่ละสถานที่น้ันๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอื่นแทนและจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 

 
 
 



 

 

 
 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดวนัเดนิทาง 

มกราคม - มีนาคม 2566 
ราคา / ท่าน นัดหมายพบคณะ  

ณ สนามบินสุวรรณภูม ิผู้ใหญ่ พกัเดีย่ว 

เสาร์-อาทติย์ 14-15 มกราคม 2566 16,599 5,000 13 ม.ค. เวลา 23.00 น. 
เสาร์-อาทติย์ 04-05 กมุภาพนัธ์ 2566 16,599 5,000 03 ก.พ. เวลา 23.00 น. 
เสาร์-อาทติย์ 11-12 กมุภาพนัธ์ 2566 16,599 5,000 10 ก.พ. เวลา 23.00 น. 
เสาร์-อาทติย์ 18-19 กมุภาพนัธ์ 2566 16,599 5,000 17 ก.พ. เวลา 23.00 น. 
เสาร์-อาทติย์ 25-26 กมุภาพนัธ์ 2566 16,599 5,000 24 ก.พ. เวลา 23.00 น. 
เสาร์-อาทติย์ 04-05 มีนาคม 2566 18,599 5,000 03 มี.ค. เวลา 23.00 น. 
เสาร์-อาทติย์ 11-12 มีนาคม 2566 16,599 5,000 10 มี.ค. เวลา 23.00 น. 
เสาร์-อาทติย์ 18-19 มีนาคม 2566 16,599 5,000 17 มี.ค. เวลา 23.00 น. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

โปรแกรมทวัร์ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
ทารกต้องมอีายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางไปและกลบั 

ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน  *กรณต่ีางชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  
ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ แ ละมคัคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 1,500 บาท  /  ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน *ช าระทีส่นามบินก่อนออกเดินทาง* 

ในส่วนค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทปิไกด์และคนขบัรถ 
ตามมาตรฐานการให้ทปิหวัหน้าทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 น่าตัว๋เนร่ืองบินไป-ะลบัพร้อมนัะ   
 น่าภาษีสนามบินทุะแห่งท่ีระบุตามรายะาร 
 น่านํ้าหนะัะระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ใบนํ้าหนะัไม่เะิน 30 ะิโละรัม นํ้าหนะัะระเป๋าถือข้ึนเนร่ืองไม่เะิน 7 ะิโละรัม  
  น่ารถรับ-ส่งและนาํเท่ียวตามรายะาร พร้อมนนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง  
  น่าท่ีพะัตามท่ีระบุในรายะาร พะัหอ้งละ 2 ท่าน  
แต่ละโรงแรมจะมีะารวางผงัห้องพะัแต่ละประเภทแตะต่างะนั จึงทาํให้ห้องพะัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยูติ่ดะนัหรืออยูน่นละชั้น 
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 
  น่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายะาร  
  น่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายะาร    
 น่ามนันุเทศะผ์ูมี้ประสบะารั์นาํเท่ียวนอยบริะารและอาํนวยนวามสะดวะตลอดะารเดินทาง 
 น่าประะนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามะรมธรรม(์ 
 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 
  น่าใชจ่้ายส่วนตวันอะเหนือจาะรายะารท่ีระบุ เช่น น่าทาํหนงัสือเดินทาง,น่าโทรศพัท,์น่าอินเตอร์เน็ต,น่าซัะรีด,มินิบาร์ใน

หอ้ง รวมถึงน่าอาหารและเนร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอะเหนือรายะาร น่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,น่านํ้ าหนะัเะินจาะทางสายะาร
บินะาํหนด,น่ารัะษาพยาบาล ะรัีเะิดะารเจบ็ป่วยจาะโรนประจาํตวั,น่าะระเป๋าเดินทางหรือของมีน่าท่ีสูญหายในระหวา่งะาร
เดินทางเป็นตน้  

 ค่าทปิคนขับรถ ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน ช าระทีส่นามบิน ณ วนัเดินทาง/ตลอดการเดินทาง/  
**ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิปหัวหน้าทัวร์ วนัละ 100 บาท  /ท่าน  /วนั   

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณทีีส่ายการบินมีการปรับขึน้ราคา  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้า)

(มาในโรงแรมทีพ่กัและเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (กรณมีีการเรียกตรวจ) 
 



 

 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในะารจองะรุัา ช าระค่ามัดจ าทัวร์ท่านละ 10,000  บาท    พร้อมหน้าพาสปอร์ต หาะไม่ชาํระตามท่ีบริษทัะาํหนด ขอ

อนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูะนา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั  และตอ้งชาํระน่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือะ่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 35 
วนั หาะท่านไม่ชาํระเงินตามะาํหนดให้ถือวา่ท่านสละสิทธิในะารเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านชาํระเงินน่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทาง
บริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตะลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

2. เม่ือท่านออะเดินทางไปะบันัะแลว้ ท่านงดะารใชบ้ริะารรายะารใดรายะารหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมนัะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียะร้องน่าบริะาร และเงินมดัจาํนืน ไม่วา่ะรัีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. ะรัีท่ีะองตรวจนนเขา้เมืองทั้งท่ีะรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออะหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายะาร
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่นืนน่าบริะารไม่วา่ะรัีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประะารในทวัร์น้ี เม่ือเะิดเหตุจาํเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแะไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในะรัีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอะเหนือนวาม รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประะารเช่น ะารนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ ะารจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นะารชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงะบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

การยกเลกิ 
เน่ืองจาะรานาน้ีเป็นรานาโปรโมชัน่ ตัว๋เนร่ืองบินะารันตีะารจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100%  ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เวน้แต่ 

 ผูจ้องยะเลิะะารเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัะ่อนออะตัว๋เนร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หะัน่าใชจ่้ายใดๆ 

หาะยงัไม่มีะารยื่นวีซ่า หรือมีะารเสียน่าใช้จ่ายอ่ืนใด อาทิเช่น ออะตัว๋เนร่ืองบินภายในแลว้ เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทาง

บริษทัทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัะ่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชะาร(  

หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในะารยะเลิะะารเดินทางในะรัีท่ีมีนะัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยะว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนัะ่อนะารเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประะารในทวัร์น้ี เม่ือเะิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแะไ้ขได ้
3. รายะารท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพะั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามนวามเหมาะสม โดยนาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํนญั 



 

 

4. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบน่าเสียหายในเหตุะารั์ท่ีเะิดจาะสายะารบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อะเหนือ
ะารนวบนุมของทางบริษทัฯหรือน่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเะิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น ะารเจ็บป่วย, ะารถูะทาํร้าย, ะารสูญหาย, 
นวามล่าชา้ หรือจาะอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหาะเะิดะรัีนวามล่าชา้จาะสายะารบิน, ะารประทว้ง, ะารนดัหยดุงาน, ะาระ่อจลาจล 
หรือะรัีท่ีท่านถูะปฏิเสธ ะารเขา้หรือออะเมืองจาะเจา้หน้าท่ีตรวจนนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีะรมแรงงานทั้งจาะไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อะเหนือนวามรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หาะไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแะรมได ้ อนัเน่ืองมาจาะธรรมชาติ นวามล่าชา้ และนวามผิดพลาดจาะทางสาย
ะารบิน จะไม่มีะารนืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายะารเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิะารจดัหาน้ี
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. รานาน้ีนิดตามรานาตัว๋เนร่ืองบินในปัจจุบนั หาะรานาตัว๋เนร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรานาตัว๋เนร่ืองบินตาม
สถานะารั์ดงัะล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือะารใชง้านมาะะว่า 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงนเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หาะท่านใชบ้ริะารของทางบริษทัฯไม่นรบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายะาร, ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ เพราะน่าใชจ่้ายทุะอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระน่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดะ่อนออะเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หาะเะิดส่ิงของสูญหายจาะะารโจระรรม และ/หรือ เะิดอุบติัเหตุท่ีเะิดจาะนวามประมาท

ของตวันะัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจาะตัว๋เนร่ืองบินเป็นตัว๋รานาพิเศษ เม่ือออะตัว๋ไปแลว้ในะรัีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมนัะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดะ็ตาม 

ตัว๋เนร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือนืนเงินได ้ 
12. ในะรัีท่ีลูะนา้ตอ้งออะตัว๋โดยสารภายในประเทศ ะรุัาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ะ่อนทุะนร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

รับผดิชอบน่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
13. หาะในนัะของท่านมีผูต้อ้งะารดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (WHEELCHAIR), เด็ะ, ผูสู้งอาย,ุ มีโรนประจาํตวั หรือไม่สะดวะในะาร

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเะินะว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อะนั ท่านและนรอบนรัวตอ้งให้ะารดูแลสมาชิะภายในนรอบนรัวของ
ท่านเอง เน่ืองจาะะารเดินทางเป็นหมู่นัะ หวัหนา้ทวัร์มีนวามจาํเป็นตอ้งดูแลนัะทวัร์ทั้งหมด 

14. มนันุเทศะ ์พนะังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในะารให้นาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอะสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของบริษทัะาํะบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตะลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนะบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตะลงต่างๆ 
ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. ทางบริษทัเร่ิมตน้และจบะารบริะารท่ีสนามบินสุวรรัภูมิะรัีท่านเดินทางมาจาะต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศและจะสาํรองตัว๋
เนร่ืองบินหรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นะารเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบน่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
น่าใชจ่้ายท่ีนอะเหนือจาะโปรแะรมะารเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านนวรจะใหะ้รุ๊ป FINAL 100% ะ่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

 



 

 

  ตามนโยบายะาระารท่องเท่ียวของประเทศฮ่องะง ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีะารเขา้ชมสินนา้ของทางรัฐบาล  เช่น โรงงานจิวเวอ
ร่ี ร้านหยะ เป็นตน้ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นรายะารทวัร์ หาะลูะนา้จะซ้ือหรือไม่ซ้ือ ทั้งน้ีข้ึนอยูะ่บันวามพึงพอใจของท่าน  

 เน่ืองจาะทวัร์นร้ังน้ีมีจุดประสงนเ์พื่อเดินทางท่องเท่ียวเป็นหมู่นัะเท่านั้น  หาะตอ้งะารแยะตวัออะจาะนัะเดินทางโดย
ไม่ลงร้านรัฐบาล บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ินิดน่าดาํเนินะารแยะท่องเท่ียวเป็นเงิน  300  USD / ร้าน   /ลูะทวัร์  1  ท่าน  หาะท่านใดไม่เขา้
ร้านดงัะล่าวจะตอ้งจ่ายน่าทวัร์เพิ่ม เน่ืองจาะมีผลต่อรานาทวัร์  ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ท่านรับทราบ  และยอมรับเง่ือนไขดงัะล่าว
แลว้ 
 

ขั้นตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย 
ผูโ้ดยสารทุะนนท่ีเดินทางจาะประเทศไทย (หรือมีประวติัอยูใ่นประเทศไทยในช่วง 7 วนัะ่อนเดินทางเขา้ฮ่องะง( จะตอ้งเตรียม
เอะสาระ่อนเดินทางและปฏิบติัตามมาตระารดา้นสาธารัสุขของทางะารฮ่องะง ดงัน้ี 
 

ก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง 
- ะรอะข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ HEALTH DECLARATION FORM ของทางะารฮ่องะงท่ี 
http://www.chp.gov.hk/hdf เพื่อใหไ้ดรั้บ QR CODE สาํหรับใชแ้สดงต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีท่าอาะาศยานฮ่องะง โดย QR CODE 
จะมีอาย ุ48 ชัว่โมง 
- แสดงหละัฐานะารไดรั้บวนัซีนป้องะนัโรนโนวิด-19 ท่ีไดรั้บะารรับรองโดยทางะารฮ่องะง ตั้งแต่ 2 เข็ม ข้ึนไป ไดแ้ะ่ 
PFIZER, MODERNA, ASTRAZENECA, JOHNSON & JOHNSON, NOVAVAX, SINOPHARM (BEIJING), 
SINOVAC, COVISHIELD, COVAXIN, COVOVAX 
- แสดงผลตรวจหาเช้ือฯ ดว้ย RAPID ANTIGEN TEST (RAT) ภายใน 24 ชัว่โมงะ่อนะาํหนดเวลาเนร่ืองออะ 

หลงัเดินทางเข้าฮ่องกง 
- เขา้รับะารตรวจหาเช้ือฯ ดว้ยวธีิ RT-PCR ท่ีท่าอาะาศยานนานาชาติฮ่องะง โดยเม่ือเขา้รับะารตรวจหาเช้ือฯ แลว้ ผู ้
เดินทางสามารถเดินทางไปยงัท่ีพะัไดท้นัที 
- หลงัเดินทางเขา้ฮ่องะง ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยูภ่ายใตะ้ารสังเะตะารั์ดา้นะารแพทย ์3 วนั (มีขอ้จาํะดัเร่ืองะารเขา้ไปใน
สถานท่ีต่าง ๆ ดงัะล่าวแลว้ขา้งตน้(  
- ตอ้งเขา้รับะารตรวจหาเช้ือฯ ดว้ยวธีิ RT-PCR ท่ีศูนยต์รวจหาเช้ือชุมชนของทางะารฮ่องะง (COMMUNITY TESTING 
CENTRE) ในวนัท่ี 2, 4 และวนัท่ี 6 (นบัวนัท่ีเดินทางถึงฮ่องะงเป็นวนัท่ี 0) 
- ในะรัีมีผลตรวจวา่พบเช้ือฯ ผูเ้ดินทางจะถูะแยะะะัในสถานท่ีท่ีทางะารฮ่องะงะาํหนด หรือถูะส่งตวัไปรัะษาใน
สถานพยาบาล ตามแต่ะรัี 

 **เงือ่นไขการเดนิทางเข้าประเทศฮ่องกงอาจจะมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่สถานการณ์  
และมาตรการของทางรัฐบาลฮ่องกง ** 



 

 

 

 
 

 


