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10.00 น. พร้อมกันที  

โดยมเีจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

13.45 น. ออกเดินทางสู ่ โดย  

17.40 น. เดินทางถึง (เวลาท้องถินทีฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชัวโมง กรุณาปรบัเวลาของท่านเพือความสะดวกในการนัดหมาย) เมอืเดินทางถึงสนามบินฮ่องกง

ให้เตรียมผล QR CODE สีเขียวเพือแสดงแก่ทางเจ้าหน้า รับสายคล้องพร้อมด้วยบาร์โค้ดทีไม่ซา

ใคร และชุดตรวจหาเชือโควิด-19 เจ้าหน้าทีจะพาไปยังพืนทีสําหรับการตรวจหาเชือ และเก็บ

วันแรก สุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • อ่าววิคตอเรีย • Avenue of Star & 

Symphony of Lights   

                                                                                                                                        (-/-/-)
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ตัวอย่างจากเยือบุบริเวณลําคอ หลังจากนัน

จึงผ่านขนัตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและตรวจรับสัมภาระ  

นําท่านเดินทางสู่ จําลองมาจาก Hollywood Walk of 

Fame ทําให้บริเวณนีมีชือเรียกอีกชือหนึงว่า “ถนนฮอลลีวูดแห่งเอเชีย” เปนเส้นทางทีมีความ

ยาวประมาณ 400 เมตร ตังอยู่บรเิวณทางเหนือของท่าเรอืวิคตอเรีย สถานทีแห่งนีเปนสัญลักษณ์

แห่งความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ พบกับรูปปนและรอยประทับของฝามือของ

นักแสดงทีมีชอืเสียง อาทิ บรูซ ลี (Bruce Lee) เหมย ยนัฟาง (Anita Mui) เฉินหลง (Jackie Chan) 

เปนต้น และยังสามารถชมทัศนียภาพรอบๆ อ่าววิคตอเรีย เมอืมองจาก Avenue of Stars ฝงตรง

ข้ามก็จะมองเห็นวิวของตึกสูงต่างๆ 

 

20.00 น. นําท่านชม ทีริมอ่าววิคตอเรีย 

ซึงจะมองเห็นตึกสูงระฟากว่า 40 ตึกทังฝงฮ่องกงและเกาลูน พร้อมใจกันเปดไฟขนึอย่างสวยงาม 

แต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆ ให้เข้ากับจังหวะเพลงทีเปดตลอดการแสดงโชว์สุดอลังการ 
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(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์

เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบอืงต้นเท่านัน ซึงอาจมีการเปลียนแปลง แต่โรงแรมทีเข้าพักจะเปน

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

 

วันทีสอง [Optional Tour] นงักระเช้านองปง + พระใหญ่เทียนถาน หรอื สวนสนุกดิสนยี์แลนด์ 

                                                                                                                                   (เช้า/-/-) 
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OPTIONAL TOUR 1: NGONG PING + TIAN TAN BUDDHA 

จุดเริมต้นการผจญภัยบนเกาะ

ลันเตาในฮ่องกง จากสถานีตุงชุงไต่ระดับความสูงขึนไปยัง

สถานีหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปง ซึงตังอยู่บนยอดเขา Muk 

Yue ยกระดับการขึนกระเช้าให้น่าตืนเต้นด้วยการเลือกนัง

กระเช้าแบบ Crystal Cabin ทีแตกต่างจากกระเช้าแบบ 

Standard Cabin ตรงทีพืนกระเช้าจะเปนกระจกใสทังหมด 

สามารถชมวิวเกาะลันเตาทีอยู่เบืองล่างได้อย่างชัดแจ๋วสุดๆ 

แต่สําหรับผู้ทีชืนชอบความหวาดเสียวเปนชีวิตจิตใจ ต้องไม่

พลาดทีจะอัพเลเวลกระเช้าเปนแบบ CRYSTAL+ ซึงตัวกระเช้าจะเปนกระจกใสทังหมด สามารถ

ชมวิวมมุกว้าง 360 องศาของท้องฟา พนืดิน และท้องทะเล ตลอดระยะทางทังหมด 5.7 กิโลเมตร  

 

พระยูไลองค์ใหญ่ทีมีขนาดใหญ่เปน

อันดับสองของโลก สร้างด้วยทองสัมฤทธิหนัก 250 ตัน สูง 34 เมตร ประทับอยู่บนฐานดอกบัว 

หันพระพักตร์ไปทางเหนือเพือเฝาดูชาวฮ่องกงและชาวจีนแผ่นดินใหญ่ มีพระเนตรและพระ
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โอษฐ์อ่อนโยน สง่างาม พระหัตถ์ขวายกขึนให้พรแก่ประชาชน ส่องแสงเปนประกายยามกระทบ

กับแสงแดด ตัวองค์พระประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชัน ออกแบบตามฐาน

โครงสร้างของหอฟาเทียนถานในปกกิง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ป และด้านล่างประดับ

ด้วยรูปปนเทพธิดาทัง 6 ทีกําลังถวายดอกไม้ ธูปเทียน โคมไฟ ผลไม้ และดนตรี ตามความเชือ

ของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ นอกจากนี ยังสามารถเดินขึน

สักการะองค์พระใหญ่ได้ โดยการขึนบันได 268 ขัน เพือขึนไปสักการะสิงศักดิสิทธิทีประดิษฐาน

อยู่ใต้ฐานองค์พระได้เช่นกัน 

ให้ทุกท่านได้ตังจิตอธิษฐานขอพร ไม่ว่าจะเปน

เรอืงสุขภาพ การงาน การเงิน เนืองจากองค์พระเปนปรางค์ประทานพร เชือกันว่า ..ใครได้ไปขอ

พรพระใหญ่แห่งวัดโปหลินแล้ว ชีวิตจะมีแต่ความสุข และประสบความสําเร็จในทุกๆ ด้าน.. 

หากสัมฤทธิผลก็มาจุดธูปขอบคุณ ไม่ต้องมาแก้บน ไม่ต้องเอาอะไรมาถวายองค์พระใหญ่ แค่

เดินทางกลับมาขอบคุณก็พอแล้ว  

  วิธีการไหว้ขอพรพระใหญ่ทถีูกวิธ ี

 

 

 

 

หมู่บ้านทีโอบรอบไปด้วยวัฒนธรรมแห่งนีก่อสร้างด้วย

องค์ประกอบสถาปตยกรรมจีนแบบดังเดิม เทียวชมรา้นค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจําลองแห่ง

นี พบความสนุกทีสามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดังเดิมไว้ได้อย่างลงตัว 

หรือเดินหาของอร่อยๆ กินก็มีให้เลือกมากมาย โดยเฉพาะขนมหวานขนึชือ  

บัวลอยทีผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดํา (สีดํา) กับกระทิ (สีขาว) มาถึงแล้วต้องไม่พลาด

ทีจะลิมลอง 
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** ราคาอาจจะมีการเปลียนแปลง ** หากต้องการจองล่วงหน้าสามารถติดต่อสอบถามทาง

บริษัทฯก่อนทําการจองทัวร์ หรือสอบถามหัวหน้าทัวร์ในวันทีเดินทางได้เช่นกัน  

 

OPTIONAL TOUR 2: HONG KONG DISNEYLAND (FULL DAY) 

สวนสนุกชอืดังของโลกทีมีทังเครอืงเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของ

ตัวการ์ตูนดีสนีย์ในวัยเด็กทีคุ้นเคยของใครหลายคน ด้านในของฮ่องกงดีสนีย์แลนด์จะแบ่งเครอืง

เล่นออกทังหมด 7 โซนด้วยกัน คือ  

 Main Street, U.S.A. เปนโซนแรกเมือเดินผ่านประตูเข้ามาภายในดิสนีย์แลนด์ มีทัง

ร้านขนม รา้นอาหาร ร้านขายของทีระลึก 

 Tomorrowland เปนโซนเครืองเล่นแห่งโลกอนาคต 

 Fantasyland เปนเครอืงเล่นแนวแฟนตาซี สามารถเล่นได้ทุกคนไม่จํากัดความสูง 

 Adventureland เปนเครอืงเล่นแนวผจญภัยต่างๆ อยู่ในโซนกลางแจ้งทังหมด  

 Toy Story Land เปนโซนของเครอืงเล่นทีเปนธีมการ์ตูนเรอืง Toy Story โดยเฉพาะ 

 Grizzly Gulch เปนจุดถ่ายภาพโซนเล็กๆ 

 Mystic Point เปนโซนของเรอืงราวลึกลับ 
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 Flights of Fantasy Parade ขบวนพาเหรดของบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดิสนีย ์

นอกจากนี ยังมีการแสดง “Disney In The Stars” Fireworks ทีปราสาทเจ้าหญิงนิทราจะมีการ

จุดพลุ เปดเพลงบรรเลง และเปดไฟอย่างสวยงามในตอนกลางคืนของทุกๆ วัน และการแสดงโชว์ 

“Festival of The Lion King” ตระการตาจากตัวการ์ตูนในเรอืง The Lion King  

 
โปรแกรมท่องเทียวในวันที 2 บรกิารรถรบั-ส่ง ขาไปเพยีง 1 ขา เท่านนั 

 โรงแรม  สถานตีุงชุง (กระเช้านองปง) 

 โรงแรม  สวนสนกุดิสนยี์แลนด์ 

** ขากลับท่านสามารถใช้บรกิารรถขนส่งสาธารณะกลับโรงแรมด้วยตวัทา่นเอง โดยมไีกด์ท้องถิน และ

หัวหน้าทัวร ์คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านในเดินทางการท่องเทยีว  ** 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์
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เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบอืงต้นเท่านัน ซึงอาจมีการเปลียนแปลง แต่โรงแรมทีเข้าพักจะเปน

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

 

 

จากนนั  นําท่านเทียวเกาะฮ่องกงขึนสู่ยอดเขา (โดยรถโค้ช) หนึงในแหล่งท่องเทียวยอด

นิยมเปนจุดชมวิวทีคุณจะต้องทึงกับความสวยงาม พาท่านเดินทางสู่จุดชมวิว วิคตอเรยี พ้อยท์ 

ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย ตืนตาตืนใจกับทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงและฝงเกาลูน ซึงเต็มไป

ด้วยตึกสูงระฟาและอาคารต่างๆ ทีสร้างตามหลักฮวงจุ้ย ถือเปนจุดชมความงามของเมืองจุดหนึง

ทีได้รับความนิยมกันมาก สามารถมองเห็นภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกงได้ และมองเห็นวิว

เมืองด้านล่างได้เกือบทัวทังหมด ไม่เพียงแค่ตึกต่างๆ รวมถึงอ่าว และสันเขาไกลๆ ของเกาะอีก

ด้วย 

วันทีสาม วิคตอเรยี พคี • รพีัสล์ เบย์ • วัดหวังต้าเซยีน • วัดแชกงหมิว • สนามบินเช็กแลปก๊อก  

                                                                                                                        (เช้า/กลางวัน/-) 
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จากนนั นําท่านสู ่ ทีตังของวัดเจ้าแมก่วนอิม หนึงในเทพทีชาวฮ่องกงให้ความเคารพ

นับถืออยา่งมาก ไม่ว่าจะขอพรสิงใดก็จะสมความปรารถนาทังสนิ เรมิต้นด้วยการ 

 เปนเคล็ดลับทีชาวฮ่องกง และคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของ

เข็มนา ิกา ซึงจะทําให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านันเอง ก่อนทีจะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชค

ลาภได้ด้วยการ เพอืให้มแีต่ความโชคดี  

นําท่านสักการะขอพร  เปนองค์แรก คนฮ่องกงเชือว่ามีความศักดิสิทธิมากๆ โดย

เฉพาะทีวัดเจ้าแม่กวนอิม บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ของเกาะฮ่องกง มีคําราลือมาตังแต่อดีตว่า ..ไม่

ว่าใครจะขอพรอันใดก็สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ..จากนันให้ไปไหว้ขอพร 

เปนองค์ทีสอง เพือปกปองภัยอันตรายจากการเดินทาง และไหว้ขอพรโชคลาภจาก 

เปนเทพเจ้าทีให้โชคลาภ และความมังมีเงินทอง ความรารวย หรือถ้าหากจะขอลูก

ให้ขอลูกจาก หากอยากได้ลูกชายให้ลูบท้องทางด้านขวา แต่ถ้าหากอยากได้ลูก

สาวให้ลูบท้องทางด้านซ้าย 
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นําท่าน เชือกันว่าข้ามหนึงครังจะมีอายุยืนเพิมขึน 3 ป ถ้าข้ามแล้วห้ามเดิน

ย้อนกลับไปเด็ดขาด เพราะคนฮ่องกงเชือว่าชีวิตจะสนัลงไป 3 ป สําหรับคนโสดจะเลือกขอพรกับ 

 ให้เอามือลูบทีบริเวณหินสีดํา พร้อมกับอธิษฐานให้สมหวังกับความรัก ปด

ท้ายด้วยการรับพลังฮวงจุ้ยจาก  ซึงถือเปนจุดรวมรับพลังทีดีทีสุดของฮ่องกง 

จากนนั   เดินทางไปยัง วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยป ตัวอาคารของวัดทีมีสถาปตยกรรมที

สวยงาม รวมทังซุ้มประตูทางเข้าทียิงใหญ่อลังการ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้ เพราะเชือว่า ..

พระหวังต้าเซียนมีความศักดิสิทธิมาก ขอพรสิงได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ.. นําท่าน

สักการะ บริเวณลานหน้าวิหารหวังต้าเซียน มีชือเสียงด้านการขอพรด้านด้าน

สุขภาพ ทีลานด้านในวัดจะมีแท่นสีแดงให้นังคุกเข่ากราบไหว้และขอพร นอกจากนียังมี  

ของวัดหวังต้าเซียนได้ชอืว่า แมน่ยํามากๆ ในการทํานายอนาคต  
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วิธีการไหว้ขอพรพระหวังต้าเซยีนทถีูกวิธ ี

 

 

 

จากนันนําท่านเข้าสักการะ 

เทพเจ้าแห่งความรารวยทีจะ

นําพาโชคลาภมาให้ เลืองลือในด้านการ

ให้พรโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความ

รารวย และการประสบผลสําเร็จจากสิง

ทีขอไว้ โดยทางวัดจะมีธูปและแผ่นทอง
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ให้คนละ 1 ชุด เพือนําไปปดทองลงบนองค์ไฉ่ซิงเอียะ 

  

 

 เริมจากการไหว้ขอพร และตังจิตอธิษฐานด้านนอก นําธูปไปปกลงบนกระถางโดยใช้มือซ้าย

เท่านัน จากนันเจ้าหน้าทีจะเปดประตูให้เข้าไปด้านใน ก่อนเข้าไปเจ้าหน้าทีจะแจกถุงพลาสติก

สําหรับสวมหุ้มรองเท้าอีกที ด้านในจะมซีินแสคอยแนะนําวิธีการขอพรให้อย่างละเอียด วิธกีารขอ

พรให้เดินวนตามเข็มนา ิการอบเทพเจ้าไฉ่ซิงเอียะทัง 5 องค์ จนครบ 3 รอบ ขณะทีเดินผ่านแต่

ละองค์ให้ขอพรและไหว้ 3 ครัง เมือเดินจนครบให้กลับมายืนทีองค์ตรงกลาง บอกชือ-นามสกุล 

วัน/เดือน/ป ทีมาไหว้ท่าน ตังจิตอธิษฐานขอพรมองไปทีใบหน้าของท่าน  
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น อ ก จ า ก นี  ยั ง เ ป น วั ด ที ใ ค ร

หลายๆ คนนิยมมาขอพรกับเทพ

เ จ้ า ด้า ยแดง  “ เท พเ จ้ า ห ยุค

โหลว” หรือทีรู้จักกันในนามเทพ

เจ้าแห่งจันทรา หรือผู้เฒ่าแห่ง

ดวงจันทร์ (The Old Man from 

The Moon) ทีโด่งดังเรอืงการขอ

เนือคู่สุดๆ อีกจุดหนึงทีได้รับ

ความนิยมสําหรับคนโสดทีอยาก

มีคู่ บริเวณรูปปน เทพเจ้าแห่งจันทรา ซึงเชือกันว่า ..เปนเทพทีดลบัลดาลให้สมหวังในเรือง

ความรกั ด้านข้างมีรูปปนเจ้าบ่าวและเจ้าสาวทนีักท่องเทยีวนิยมมาผูกด้ายแดง เพือขอให้พบ

กับคู่ครองหรอืมคีวามรกัทมีนัคงและยืนยาว.. 

 

 

..เดินไปหยิบด้ายแดง ซึงจะมีวางอยู่ตรงซุ้มด้านซ้ายมือ 

แล้วก็ทํานิวตามในภาพ 

ส่วนวิธีการขอพรของผู้ชายและ

ผู้หญิงก็จะคล้ายๆ กัน ต่างกันตรงตอนทีเดินไปขอพร

เท่านัน..
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นําท่านเยียมชม ทีขึนชือของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกง

มาทําเปนเครืองประดับ อาทิ จี  แหวน กําไล เพือให้เปนเครืองประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวง

ชะตาและเสริมดวงเรืองฮวงจุ้ย แล้วนําไปทําพิธีปลุกเสกทีวัดแชกงหมิว และนําท่านชม 

มีสินค้ามากมายเกียวกับหยก อาทิ กําไลหยก หรือสัตว์นําโชคอย่างปเสียะ อิสระให้ได้เลือกชือ

เปนของฝาก หรือเปนของทีระลึกนําโชคแด่ตัวเอง 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ 

เปนหนึงในวัดยอดนิยมของประเทศ

ฮ่องกง เปนวัดทีประชาชนชาวจีนให้

ความเลือมใสศรัทธามาเนินนาน ซึงเปน

ทีราลือถึงความศักดิสิทธิ ในเรืองของ

กังหันลมทีพัดพาเอาสิงไม่ดีออกจากชีวิต 

จึงมีชือเรียกอีกอย่างหนึงว่า “วัดกังหัน

ลม” ทางด้านในวัดจะมีเจ้าหน้าทีของ

ทางวัดจําหน่ายธูป และเครืองบูชาต่างๆ 

เมือได้ธูปแล้วนําไปให้เจ้าหน้าทีจุดธูปที

ลานกว้าง เขียนชือ-นามสกุล และ วัน/

เดือน/ป ทีมาทําบุญครังนีลงไปบนใบ

สะเดาะเคราะห์ เพือทําให้เกิดสิริมงคล 

ช่วยปดเปาเรอืงร้ายๆ ออกไป  
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วิธีการไหว้ขอพรองคแ์ชกงทีถูกวิธ ี

 

 

 

ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเช็กแลปก๊อก  

21.00 น.         ออกเดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูม ิโดย เทียวบินที EK385 

23.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมรู้ิลืม 

 
อัตราค่าบรกิารและเงอืนไขรายการท่องเทยีว 

ตารางราคาฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สายการบินเอมิเรสต์ (EK) 

วันเดินทาง ผู้ใหญ ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พักเดยีว 

03 - 05 กุมภาพันธ์ 2566 15,999 15,999 14,999 5,000 

10 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 16,999 16,999 15,999 5,000 

24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 16,999 16,999 15,999 5,000 
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03 - 05 มนีาคม 2566 17,999 17,999 16,999 5,000 

04 - 06 มนีาคม 2566 18,999 18,999 17,999 5,000 

10 - 12 มนีาคม 2566 17,999 17,999 16,999 5,000 

17 - 19 มนีาคม 2566 17,999 17,999 16,999 5,000 

24 - 26 มนีาคม 2566 17,999 17,999 16,999 5,000 

31 มนีาคม - 02 เมษายน 2566 17,999 17,999 16,999 5,000 

 
*** ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถนิ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ท่าน *** 

** ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ป บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  
อัตรานรีวมรายการทัวร ์และตัวเครอืงบินแล้ว ** 

 ตามนโยบายการการท่องเทียวของประเทศฮ่องกง ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทาง

รัฐบาลคือ โรงงานจิลเวอร ีร้านหยก เปนต้น ซึงจําเปนต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ หากจะซือ

หรอืไม่ซือขนึอยู่กับความพึงพอใจของท่าน  

 เนืองจากทัวรค์รงันมีีจุดประสงค์เพือเดินทางท่องเทียวเปนหมู่คณะเท่านนั หากต้องการแยกตัว

ออกจากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิคิดค่าดําเนินการแยก

ท่องเทียวเปนเงิน 300 USD / ร้าน / ลูกทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่าย

ค่าทัวร์เพิม เนืองจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับ

เงือนไขดังกล่าวแล้ว 

มาตรการขนัตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมอืงฮ่องกง ประกาศมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการฮ่องกงทีใช้บังคับกับผู้เดินทางเข้า

ฮ่องกงจากประเทศไทย ดังนี 

 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของทางการฮ่องกงก่อน เพอืรับ QR Code 

สําหรับบันทึกหลักฐานการฉีดวัคซีน และการตรวจหาเชอื COVID-19 ลงในระบบ (QR Code จะมอีายุ 48 

ชวัโมง) 

 แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนปองกันโรค COVID-19 ตังแต่ 2 เข็ม ขึนไป ได้แก่ Pfizer, Moderna, 

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

Covaxin, Covovax หรือวัคซีนทีได้รับการรบัรองโดยทางการของฮ่องกง 
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 ตรวจหาเชือ COVID-19 ด้วยชุดตรวจโควิดแบบ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนออกเดินทางมาสนามบิน

ภายใน 24 ชัวโมง ถ่ายรูปผลตรวจคู่กับพาสปอร์ต พร้อมกับระบุวันและเวลาทีตรวจ หากผลเปนลบ

สามารถเดินทางไปทีพักได้ทันทีโดยไมต้่องกักตัว 

 เมือเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเช็คแลปก็อก โปรดเตรียมคิวอาร์โค้ดเพือแสดงข้อมูลด้านสุขภาพต่อ

เจ้าหน้าทีฮ่องกงไว้ให้ พร้อมสแกนคิวอาร์โค้ดของแบบฟอร์มแสดงข้อมูลด้านสุขภาพต่อฮ่องกง (HKSAR 

Health Declaration) ทีกรอกข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว ทําการตรวจสอบรหัสประจําตัว รับสายคล้องพร้อม

ด้วยบารโ์ค้ดทีไม่ซาใคร และชุดตรวจหาเชือโควิด-19 

 เจ้าหน้าจะพาไปยังพืนทีสําหรับการตรวจหาเชือ และไปทีบูธทีมีบุคลากรทางการแพทย์ประจําอยู่ 

นักท่องเทียวทุกคนจะได้รบัการเก็บตัวอย่างจากเยอืบุบริเวณลําคอ โดยวิธีการ RT-PCT TEST (แบบไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย) หากพบว่าติดเชอื COVID-19 จะถูกแยกตัวออกมากักตัวในสถานทีทีทางการฮ่องกงกําหนด 

 หลังจากได้รับอีเมลยืนยันผลการตรวจ RT-PCR TEST หลังจาก QR Code เปลียนจากสีเขียวเปนสีนาเงิน

แล้ว สามารถเดินทางไปท่องเทียวสถานทีต่างๆ ในฮ่องกงได้ตามปกติ 

 นักท่องเทียวต้องตรวจหาเชือโควิดแบบ Rapid Antigen Test (RAT) ทีโรงแรมทุกเช้า (ทางบรษัิทจะทํา

การเตรยีมไปให้) พรอ้มกับรายงานผลลงในระบบ ก่อนออกเดินทางไปท่องเทียวในประเทศฮ่องกง  

 หากติดเชือโควิด-19 ระหว่างท่องเทียวกับคณะ ทางบริษัทฯจะทําการประสานงานกับเจ้าหน้าทีรัฐเพอืมา

รับผู้เดินทางไปยังสถานทีกักตัว ซึงทําให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน ผู้เดินทางจะต้องเปนผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ทังหมดด้วยตัวเองในทุกกรณี อาทิ ค่าทําความสะอาดห้องพักทีโรงแรม ค่าเปลียนตัวเดินทางขากลับ ค่า

สถานทีสําหรับใช้ในการกักตัว (ไม่สามารถเลือกได้ ทางรัฐบาลฮ่องกงเปนผู้กําหนด) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

อืนๆ เปนต้น 

** เงือนไขการเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงอาจจะมีการเปลียนแปลง ขึนอยู่สถานการณ์ และมาตรการของ

ทางรฐับาลฮอ่งกง ** 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 
 ตัวเครืองบินไป-กลับพร้อมคณะ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ สายการบิน EMIRATES (EK) เปนตัวหมู่

คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ทีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิมเงินพักห้อง

เดียว) 

 ค่าระวางนาหนักกระเปาไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเปาถือขึนเครือง Hand 

Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
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 ค่าอาหารทุกมือตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมือหรือเปลียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์)  

 ค่าอุปกรณ์ตรวจหาเชือ COVID-19 แบบ Rapid Antigen Test (RAT) ตามทีโปรแกรมระบุ 

 นาดืมบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศก์ท้องถิน และหัวหน้าทัวร์นําเทียวคนไทย 

 ภาษีนามัน และภาษีตัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพมิหากสายการบินปรับขนึก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงือนไขตามกรมธรรม)์  

เงือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีีได้รบั

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรค

ประจําตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
- ภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า สําหรับชาวต่างชาติทีไม่ได้รบัการงดเว้นวีซ่าเขา้ประเทศฮ่องกง 

- ค่านาหนักกระเปาเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกําหนด 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร และเครืองดืมทีสังเพิมพิเศษ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ซัก

รีดทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัด

หยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมอืงจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าทีกรมแรงงานทัง

ในเมืองไทยและต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษัิทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ฮ่องกงมกีารปรับเปลียนข้อกําหนดเกียวกับการกักตัวเพมิเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเปนผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชัวโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชัวโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

พร้อมใบรับรองภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน (เงือนไขอาจจะมีการเปลียนแปลง) 

- ค่าตรวจ RT-PCR หลังเดินทางมาถึงสนามบินฮ่องกง (ในกรณีทางการฮ่องกงมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

เพมิเติม ซึงปจจุบันยังไม่มค่ีาใช้จ่าย)  

- ค่าประกันโควิด-19 ทีครอบคลุมคา่ใช้จ่ายต่างๆ หากพบว่าติดเชอืโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเทียว 



 
  
 
 

 
 

 BT-HKG84_EK FEB-MAR 2023 
 

- ค่าทีพักในประเทศฮ่องกงสําหรับกักตัว หากพบว่าติดเชือโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเทียว 

- ค่าทําความสะอาดทีพัก หากพบว่าติดเชือโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเทียว (ตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน

จริง) 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิน พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท / ทริป / ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตาม

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนาใจของทุกท่าน ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป) 

เงือนไขการสํารองทนีงัและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้

ทังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหัก

ค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริงทังหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธิเก็บเงินค่าทัวรทั์งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทังสนิ 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรอืเลือนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจําให้ทังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมดัจํา โดยไมมี่เงือนไขใดๆ ทังสนิ 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธยิึดเงินมดัจํา โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสนิ 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธเิก็บเงินค่าทัวรทั์งหมด โดยไม่มเีงือนไขใดๆ

ทังสนิ 

กรณีเจ็บปวย : 

 กรณีเจ็บปวยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา

การเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนที่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิก หรือ

เลือนการเดินทางได้ตามความเปนจริง 
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 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ บริษัทฯขอสงวนสิทธใินการคืนเงินทุกกรณี 

เงือนไขอืน ๆ  
 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขนึไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ทีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ

เลือนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตัวภายใน เช่น ตัวเครืองบิน ตัวรถทัวร์ ตัวรถไฟ กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครัง

ก่อนทําการออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนาเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ

ในการเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์ และรบัผิดชอบใดๆ ทังสนิ 

 เมือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรอืทังหมด ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทไีด้ระบุไว้ในรายการทัวรท์ังหมด 
 

รายละเอียดเพิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธใินการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแก้ไขได้  

 เทียวบิน ราคา และรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพือท่องเทียวเท่านัน (บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ หากอายุเหลือไมถึ่ง และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกเทียวบิน  

การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจ้าหน้าที

ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทยและต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนี ในกรณีทีเกิด

เหตุสุดวิสัย และอาจจะปรบัเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 
  
 
 

 
 

 BT-HKG84_EK FEB-MAR 2023 
 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเทียว (ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนี ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบาง

รายการ ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศ ซึงเปนการชําระเหมาขาดก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแล้ว  

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสนิ หากเกิดสงิของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ

ทีเกิดจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง และในกรณีทีกระเปาเกิดสูญหาย หรือชํารุดจากสายการ

บิน 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ

ทีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธทีิจะไม่คืนค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆ ทังสนิ 

 ตัวเครืองบินเปนตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลียนชือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านามันหรือค่าเงิน

แลกเปลียน ทางบรษัิทฯสงวนสิทธปิรับราคาตัวดังกล่าว 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทีได้ระบุไว้ข้างต้นนแีล้วทังหมด 

 คณะทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight / Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงินมัดจํา หรือ

ค่าทัวร์ทังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน จะต้องไม่มีการชํารุด เปยกนา การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทังตราปม

ลายการ์ตูน ทีไม่ใช่การประทับตราอย่างเปนทางการของฝายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรุณาตรวจสอบ 

PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครัง หากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธการเข้า-ออก

ประเทศของท่าน ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทังสนิ 

 กรณีมี “คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวรว่์าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม ่ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเปนสิงทีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทังสนิ 

 กรณี “หญิงตังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ทีชัดเจน สิงนีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบ

ใดๆ ทังสนิ 
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รายละเอียดห้องพักทปีระเทศฮ่องกง 
 ห้องพักแต่ละโรงแรมอาจจะมีประเภททีแตกต่างกัน ห้องพักเดียว (Single) ห้องพักคู่ (Twin/Double) 

และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มี

ห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เปน 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

 บางโรงแรมแต่ละชันจะมีเพียงไม่กีห้อง ซึงในกรณีมาเปนครอบครัวใหญ่ทีต้องใช้หลายห้อง ห้องพัก

อาจจะไม่ได้ติดกัน และอาจจะได้คนละชัน บางโรงแรมอาจจะไม่มลิีฟต์ ซึงขนึอยู่กับการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนนัๆ 

 ตังแต่วันที 10 ธ.ค. 65 ทางการฮ่องกงได้ประกาศมาตรการ ห้ามพนักงานโรงแรมเข้าไปทําความ

สะอาดห้องพักในระหว่างวันทีนักท่องเทียวกําลังเข้าพัก พนักงานจะสามารถเข้าไปทําความสะอาด

ได้ หลังจากนักท่องเทยีวเดินทางกลบัไปแล้วเท่านนั เพือเปนการลดความเสยีงในการเพมิจํานวนผู้ติด

เชือในประเทศฮ่องกง เนืองจากพนักงานทําความสะอาดในโรงแรมติดเชือ COVID-19 เปนจํานวน

มาก **มาตรการอาจจะมีการเปลียนแปลงภายหลัง** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทไีด้ระบุในรายการทัวรท์งัหมด ** 
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