
 

 

 



 

 

Hong Kong  
สายม ูไหว้พระ 9วัด แก้ปีชง เสรมิทรพัยโ์ชคดรีบัปีเถาะ 3 วัน 2 คืน

โดยสายการบนิ Emirates (EK) 
 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

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.- 

04 พ.ค. 2566 - 06 พ.ค. 
2566 

21,900.- 4,900.- 

12 พ.ค. 2566 - 14 พ.ค. 
2566 

21,900.- 4,900.- 

26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 
2566 

21,900.- 4,900.- 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หวัหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค่า โรงแรมทีพ่ัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ (EK384 : 13.45-17.40) – 
สนามบินนานาชาติฮ่องกง - อเวนวิออฟเดอะสตาร์ (AoS 
Avenue of Stars) - ซมิโฟนอ็ีอฟไลท์ส (Symphony of 
Lights) 

- - - 
Kimberley Hotel หรอืเทียบเท่า
ระดบั 4 ดาว 

2 วัดหมัน่โหม ่- หาดทรายรีพสัล์เบย ์- วัดเจา้แมก่วนอิม - วัด
เจ้าแมก่วนอิมฮอ่งฮ า – โรงงานจิวเวอรร์ี่ – ร้านหยก – วัด
แชกงหมวิ – วดัเจ้าแมทั่บทิม 

   
Kimberley Hotel หรอืเทียบเท่า
ระดบั 4 ดาว 

3 วัดนางชฉีหีลิน – วัดหวังต้าเซยีน – พระใหญเ่กาะลันเตา - 
การชอ้ปปิ้ ง ยา่นจิมซาจุ่ย-สนามบนินานาชาติฮอ่งกง - 
กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ (EK385 : 21.00-23.15) 

  -  

      

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK384 : 13.45-17.40) – สนามบิน

นานาชาติฮ่องกง - อเวนิวออฟเดอะสตาร ์(AoS Avenue of Stars) - ซิมโฟนี

อ็อฟไลท์ส (Symphony of Lights) 

สําคัญ  ** ก่อนออกเดินทางมายังสนามบิน กรุณาตรวจหาเช้ือ COVID-19 ด้วยชุดตรวจโควิดแบบ Antigen 

Test Kit (ATK) ภายใน 24 ช่ัวโมง และถ่ายรูปผลตรวจคู่กับพาสปอร์ต พร้อมกับระบุวันและเวลาท่ี

ตรวจ เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าท่ีสนามบิน ณ วันเดินทาง ** 

10.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10  โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวย

ความสะดวกแก่ทุกท่าน  

หมายเหตุ 

เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเป็นต๋ัวกรีประบบ Random ไม่สามารถล็อกท่ีน่ังได้ ท่ีน่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกันและไม่

สามารถเลือกช่วงท่ีน่ังบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน 

13.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศฮ่องกง โดย เทีย่วบินที ่EK364 



 

 

17.40 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กแลปก๊อก ประเทศฮ่องกง (เวลาท้องถ่ินท่ีฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 

ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) เม่ือเดินทางถึงสนามบินฮ่องกงให้

เตรียมผล QR CODE สเีขยีว เพื่อแสดงแก่ทางเจ้าหน้าสนามบิน รับสายคล้องคอพร้อมด้วยบาร์โค้ดท่ี

ไม่ซ้าใคร และชุดตรวจหาเช้ือโควิด-19 เจ้าหน้าท่ีจะพาไปยังพื้นท่ีส าหรับการตรวจหาเช้ือ และเก็บ

ตัวอย่างจากเยื่อบุบริเวณล าคอ โดยวิธีการ RT-PCT TEST (แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย) หลังจากน้ันจึง

ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ 

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Star) จ าลองมาจาก Hollywood Walk of Fame 

“ถนนฮอลลีวูดแห่งเอเชีย” ต้ังอยู่บริเวณทางเหนือของท่าเรือวิคตอเรีย สถานท่ีแห่งน้ีเป็นสัญลักษณ์

แห่งความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมภาพยนตร์  มีท้ังรูปป้ันและรอยประทับของฝ่ามือของ

นักแสดงท่ีมีช่ือเสียง เช่น บรูซ ลี (Bruce Lee) , เหมย ย่ันฟาง (Anita Mui) , เฉินหลง (Jackie Chan) 

เป็นต้น  

20.00 น. น าท่านชม การแสดงโชว์ แสง ส ีเสยีง สุดย่ิงใหญ่ (A Symphony of Lights ณ ริมอ่าววิคตอเรีย  

วิวตึกสูงระฟ้ากว่า 40 ตึก ท้ังฝ่ังฮ่องกงและเกาลูนในยามค่าคืนท่ีเปิดไฟอย่างสวยงาม ในแต่ละตึก 

จะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆ เข้ากับจังหวะเพลงตลอดการแสดงโชว์ 

เย็น อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศยั  

พักที ่  Kimberley Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ี

น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่า

กัน) 

วันทีส่อง วัดหมั่นโหม่ - หาดทรายรพัีสล์เบย์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่อง

ฮํา – โรงงานจิวเวอรร์ี ่– รา้นหยก – วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่ทับทิม 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า  ณ ภัตตาคาร เมนู ต่ิมซํา  (มื้อที ่1) 

 วัดหมั่นโหม่ (Man Mo Temple) เด่นในเรื่องขอพรด้านการเรยีน เป็นวัดเก่าแก่ท่ีสุดบนเกาะฮ่องกง 

ต้ังอยู่ท่ีย่าน Sheung Wan และยังมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดาวัดหม่ันโหม่ท้ังหมดในฮ่องกง ภายใน

วิหารมีขดธูปแขวนตัดกับฉากหลังสีแดงและสีทองอันสง่างาม ท าให้บรรยากาศดูศักด์ิสิทธ์ิเหนือ

ธรรมชาติ สร้างข้ึนส าหรับสักการบูชาเทพเจ้าหม่ันไตกว้ัน (Man) เทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ (ด้านบุ๋น) 

และเทพเจ้าโหมวไตกว้ัน (Mo) หรือเทพเจ้ากวนอู เทพแห่งสงคราม (ด้านบู้) เทพด้านบู๊ซ่ึงเป็นเทพ

แห่งสงคราม 



 

 

 น าท่านสู่ หาดทรายรพีัสล์เบย์ ท่ีต้ังของวัดเจ้าแม่กวนอิม หน่ึงในเทพท่ีชาวฮ่องกงให้ความเคารพนับ

ถืออย่างมาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาท้ังสิ้น เร่ิมต้นด้วยการ เดินเข้าวัดด้วยเท้า

ซ้าย และออกด้วยเท้าขวา เป็นเคล็ดลับท่ีชาวฮ่องกง และคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของเข็ม

นาฬิกา ซ่ึงจะท าให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าน่ันเอง ก่อนท่ีจะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชคลาภได้

ด้วยการ ลูบลูกแก้วในปากสิงโตด้านหน้าวัด เพื่อให้มีแต่ความโชคดี  

 จากน้ันน าท่านสักการะขอพร เจ้าแม่กวนอิม เป็นองค์แรก คนฮ่องกงเช่ือว่ามีความศักด์ิสิทธ์ิมากๆ  

วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yam Temple), รพีัลส์เบย์ ต้ังตระหง่านหันหน้าออกทะเล บริเวณริมหาด

รีพัลส์เบย์ (Repulse Bay) คนฮ่องกงเช่ือกันว่าเจ้าแม่กวนอิม เป็นหน่ึงในเทพท่ีศักด์ิสิทธ์ิอย่างมาก 

ขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนา หากเดินทางเข้ามาภายในวัดแล้วด้านซ้ายมือ จะเป็นท่ี

ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม และด้านขวามือ จะเป็นท่ีประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิม หรือเจ้าแม่ทินเห่า เช่ือ

ว่าเป็นเทพแห่งท้องทะเลท่ีคอยปกปักรักษาชาวประมงและยังเป็นเทพแห่งโชคลาภ สามารถขอพร

กับเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร, ขอพรให้ป้องกันจากภัยอันตราย กับเจ้าแม่ทับทิม, ขอโชคลาภ

ความม่ังค่ังกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอ้ีย, ขอลูกกับพระสังกัจจายน์โพธิสัตว์, เดินข้ามสะพานต่ออายุ, ขอพร

เร่ืองการงาน และธุรกิจจากเหรียญจีนโบราณแต่งโชคลาภ และยังสามารถขอพรเทพเจ้าความรักได้

ด้วย เรียกว่ามาทีเดียวได้ขอพรกันครบเลย..ไม่ว่าใครจะขอพรอันใดก็สมหวัง สมความปรารถนา

ทุกประการ.. 

 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า (Kwun Yam Temple Hung Hom) ที่นีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องของ “พิธยีืมเงิน

เจ้าแม่กวนอิม” หรอื ที่เรยีกอีกชื่อว่า “วันเปิดทรพัย์” เชื่อกันว่าจะน าพาลาภก้อนใหญ่มาให้อีก

ท้ังยังขึน้ชื่อในเรื่องของเซียมซีที่แม่นมากอีกด้วย ผู้คนมักมาขอพรเจ้าแม่กวนอิมเพื่อขอพรโชค

ลาภ 

เป็นหนึ่งในวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฮ่องกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 วัดนี้เคยมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น เมื่อช่วง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 มีการปล่อยระเบิดลงบริเวณวัดฮ่องฮ าหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งท าให้มีผู้บาดเจ็บ

ล้มตายเป็นจ านวนมากทว่าชาวบ้านท่ีเข้าไปหลบภัยในวัดฮ่องฮ ากลับปลอดภัยไม่ได้รับความ

บาดเจ็บ รวมถึงตัววัดก็ไม่ได้รับความเสียหายแบบน่าเหลือเชื่อ จึงท าให้ชาวบ้านศรัทธาและเล่ือมใส

ในวัดแห่งนี้มากยิ่งขึ้น 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่2)  

 น าท่านชม โรงงานจิวเวอรร์ี ่ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาท าเป็น

เคร่ืองประดับ อาทิ จ้ี  แหวน ก าไล เพื่อให้เป็นเคร่ืองประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและ

เสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ย แล้วน าไปท าพิธีปลุกเสกท่ีวัดแชกงหมิว และน าท่านชม ร้านหยก มีสินค้า



 

 

มากมายเก่ียวกับหยก อาทิ ก าไลหยก หรือสัตว์น าโชคอย่างป่ีเสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกช้ือเป็นของฝาก 

หรือเป็นของท่ีระลึกน าโชคแด่ตัวเอง  

 วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน (Che Kung Temple) ขอพรพเรื่องการเดินทางปลอดภัย สุขภาพ

แข็งแรง โชคลาภ และเงินทอง วัดดังฮ่องกง ท่ีดังมาถึงเมืองไทย เป็นวัดท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน

กว่า 300 ปี ภายในวัดมีรูปป้ันสีทองเหลืองอร่าม ต้ังตระง่านท้ังซ้ายและขวา เป็นวัดศักด์ิสิทธ์ิท่ีมี

ความเช่ือในเร่ืองกังหันลม โดยความหมายของใบพัดท้ัง 4 คือ เดินทางปลอดภัย อายุยืนยาว เงินทอง

ไหลมาเทมา และสมปรารถนาทุกประการ  

หากหมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ จะพัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกชีวิต และน าสิ่งดีๆ เข้ามาแทน คน

ไทยเช่ือกันว่าหากมาขอพรท่านแชกง และหมุนกังหัน จะช่วยเร่ืองการเดินทางปลอดภัย สุขภาพ

แข็งแรง โชคลาภ และเงินทอง 

 วัดหยวน หยวน (Yuen Yuen Institute)  เสรมิดวงต่อชะตา  ขอพร ไท่ส่วยเอีย๊ เทพเจ้าผู้คุ้มครอง

ดวงชะตาซ่ึงเป็นเทพเจ้าทีเ่ป็นทีย่อมรบันับถือกันมากทีสุ่ดของลัทธิเต๋า      

วัดหยวน หยวน จุดเด่นของวัดอยู่ท่ี วิหารสวรรค์ หรือ หอฟ้า อาคารรูปทรง 6 เหล่ียม สร้างข้ึนตาม

แบบของหอฟ้าเทียนถานของเมืองปักก่ิงประเทศจีน วัดแห่งน้ีสร้างตามหลักฮวงจุ้ย โดยด้านหลังมีภู

ขา เพื่อรับพลังมังกรจากภูเขาด้านหลัง ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียว เสือขาว 

ข้ันตอนการขอพร  

1.ไหว้องค์โต่วหมู่หยวนจุน เทพมารดาขององค์ไท้ส่วยท้ัง 60 องค์ ชาวจีนในไทยนิยมเรียกท่านว่า 

องค์เต้าบ้อ ส่วนวิหารช้ัน3 จะเป็นวิหาร 3 พระศาสดา วิหารหลัก เป็นท่ีประทับรวมของ องค์พระ

ศาสดาท้ังสาม (อันได้แก่พระพุทธเจ้า, พระศาสดาของลัทธิเต๋า และขงจ้ือ) 

2.ไหว้องค์ไท่ส่วยเอีย๊ เทพเจ้าท่ีชาวจีนให้ความเคารพนับถือ ศรัทธา และบูชามานานกว่า 3,000 ปี  

ไหว้องค์ไท่ส่วยเอ๊ีย เพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครองชะตาชวิีตจากหนักเป็นเบาและเปลีย่นเคราะห์รา้ยให้

กลายเป็นดี ให้กล่าวช่ือ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด อธิษฐานให้ท่านไท้ส่วยเอ้ียช่วยคุ้มครองดวงชะตา

ชีวิต 

 วัดเจ้าแม่ทับทิม (Tin Hau Temple at Yau Ma Tei) ต้ังอยู่ท่ีบริเวณ Yau Ma Tei Station ถือเป็น 

วัดเจ้าแม่ทับทิมแห่งน้ีถือเป็นวัดเก่าแก่และมีความส าคัญแห่งหน่ึงของฮ่องกง 

สังเกตได้ว่าพื้นท่ีของประเทศจีนซ่ึงมีดินแดนติดทะเลจะมีการบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิม ซ่ึงเช่ือกัน 

ว่าท่านจะช่วยคุ้มครองให้รอดพันภัยพิบัติทางทะเล ช่วยให้การเดินทางราบรื่น ปัดเป่าความช่วย 

รา้ย เดินทางปลอดภัย ราบรื่น 



 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่าณ ภัตตาคาร  (มื้อที ่3)  

พักที ่  Kimberley Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ี

น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่า

กัน) 

วันทีส่าม วัดนางชีฉีหลิน – วัดหวังต้าเซยีน – พระใหญ่เกาะลันเตา - การช้อปปิ้ ง ย่าน

จิมซาจุ่ย-สนามบินนานาชาติฮ่องกง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

(EK385 : 21.00-23.15) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า  ณ ภัตตาคาร เมนู ต่ิมซํา  (มื้อที ่4) 

 วัดนางชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery) เป็นวัดขนาดใหญ่ท่ีมีเพียงแม่ชีพ านักอยู่ ภายในวัดมีอาคารไม้

สวยๆ และสถานท่ีเก็บพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงมีสวนและสระบัวท่ีให้ความสงบแก่ดวงวิญญาณ 

วัดมีขนาดใหญ่โตและสวยงามมาก ประกอบไปด้วยส่วนท่ีเป็นวัด ส านักชี สวนจีน ท่ีพัก และ

ร้านอาหารมังสวิรัติ ในบริเวณวัดมีวิหารอยู่รายรอบ 13 หลัง ด้านในส านักชีน้ัน จะประกอบไปด้วย

อาราม 4 ทิศ โดยด้านรอบนอกวัดจะเป็นตึกสูงใหญ่ท่ีแสดงถึงความเป็นเมืองของฮ่องกง แต่ภายใน

วัดกลับเงียบสงบมากๆ ให้ความรู้สึกสงบร่มเย็นแก่ผู้ไปเยือน 

 วัดหวังต้าเซียน หรือ ซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน (Wong Tai Sin Temple) ขอพร ท่านหว่องไท่ซิน ท่ี

ช่าอกันว่า “สามารถประทานพรให้ทุกค าขอ”    

สักการะ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอีย๊ะ เทพเจ้าแห่งความร่ารวยท่ีจะน าพาโชคลาภมาให้ เล่ืองลือในด้านการให้

พรโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ารวย และการประสบผลส าเร็จจากสิ่งท่ีขอไว้ โดยทางวัดจะมี

ธูปและแผ่นทองให้คนละ 1 ชุด เพื่อน าไปปิดทองลงบนองค์ไฉ่ซิงเอ๊ียะ เร่ิมจากการไหว้ขอพร และต้ัง

จิตอธิษฐานด้านนอก น าธูปไปปักลงบนกระถางโดยใช้มือซ้ายเท่าน้ัน จากน้ันเจ้าหน้าท่ีจะเปิดประตู

ให้เข้าไปด้านใน ก่อนเข้าไปเจ้าหน้าท่ีจะแจกถุงพลาสติกส าหรับสวมหุ้มรองเท้าอีกที ด้านในจะมี

ซินแสคอยแนะน าวิธีการขอพรให้อย่างละเอียด วิธีการขอพรให้เดินวนตามเข็มนาฬิการอบเทพเจ้า

ไฉ่ซิงเอ๊ียะท้ัง 5 องค์ จนครบ 3 รอบ ขณะท่ีเดินผ่านแต่ละองค์ให้ขอพรและไหว้ 3 คร้ัง เม่ือเดินจน

ครบให้กลับมายืนท่ีองค์ตรงกลาง บอกช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี ท่ีมาไหว้ท่าน ต้ังจิตอธิษฐานขอพร

มองไปท่ีใบหน้าของท่าน หลังจบพิธีทางวัดจะมอบก้อนทองเป็นของท่ีระลึกให้คนละ 1 อัน (ชุด

สักการะไหว้องค์ไฉ่ซิงเอ๊ียะ ส าหรับท่านท่ีต้องการเข้าสักการะภายในวิหารเท่าน้ัน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ชุดละ 100 HK$/ท่าน ส่วนท่านใดท่ีไม่ประสงค์จะเข้าสักการะ สามารถไหว้พระขอพรด้านนอกได้)   

ขอพรเน้ือคู่ เทพเจ้าด้ายแดง “เทพเจ้าหยุคโหลว” หรือท่ีรู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือผู้

เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The Moon) เร่ืองการขอเน้ือคู่  



 

 

วิธขีอพรกับ เทพเจ้าหยุคโหลว (เทพเจ้าแห่งความรกั) ผู้ผูกด้ายแดง 

- ส าหรบัผู้หญิง: ไหว้ท่ีองค์ท่านเทพ 3 ครั้ง เดินไปทางรูปปั้ นเจ้าสาว และอธิษฐานขอคู่ เมื่อเสร็จ

แล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปท่ีรูปปั้ นเจ้าบ่าว ใช้มือลูบท่ีเท้าเจ้าบ่าว 3 ครั้ง โดยท่ีมือท่ีท าเป็นรูป

ตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมอืออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ท่ีเชือก  

- ส าหรบัผู้ชาย: ไหว้ท่ีองค์ท่านเทพ 3 ครั้ง เดินไปท่ีรูปปั่ นเจ้าบ่าว และอธิษฐานขอคู่ เมื่อเสร็จแล้ว

ให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปท่ีรูปปั้ นเจ้าสาว ใช้มือลูบท่ีเท้าเจ้าสาว 3 ครั้ง โดยท่ีมือท่ีท าเป็นรูปตาม

ป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ท่ีเชือก เป็นอันเสร็จ

ขั้นตอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่5)  

 จากน้ันน าคณะเดินทางเข้าสู่ เกาะลันเตา พาทุกท่านสักการะพระใหญ่เทียนถาน ซ่ึงถือได้ว่าเป็น

แหล่งท่องเท่ียวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง น าคณะข้ึนสู่ด้านบนโดย กระเช้านองปิง 360 

(หากทัศนวิสัยไม่เอ้ืออํานวย เช่น ฝนตกหนัก มลีมแรง กระเช้าอาจปิดให้บรกิาร เราจะนําท่านข้ึน

สักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญ สงวนสิทธิ์ไม่คืน

เงินค่ากระเช้า )ให้ท่านได้สักการะ พระใหญ่เกาะลันเตา ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิกลางแจ้ง

ใหญ่ท่ีสุดในโลกองค์พระท าข้ินจากการเช่ือมแผ่นทองสัมฤทธ์ิปกว่า 200 แผ่นเข้าด้วยกันหันพระ

พักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหินเบ้ืองล่าง ให้ท่านชมความ

งดงามตามอัธยาศัย 

 น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE และเต็มอ่ิมกับการช้อปป้ิง ย่านจิมซาจุ่ย มีร้าน

ขายของท้ังเคร่ืองหนัง เคร่ืองกีฬา เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบบท่ีเป็นของพื้นเมือง

ฮ่องกงอยู่ด้วย ซ่ึงตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายน้ัน ยังมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่อย่าง 

OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเช่ือมติดต่อสามารถ

เดินทะลุถึงกันได้ และยังมีแบรนด์หรูระดับ HI-END มากมายให้ได้เลือกซ้ือ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, 

LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 

 ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเช็กแลปก๊อก 

21.00 น.          ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เทีย่วบินที ่EK385 

23.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 



 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

สายมู ไหว้พระ 9วัด แก้ปีชง เสรมิทรพัยโ์ชคดีรบัปีเถาะ 3 วัน 2 คืน 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

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.- 

06 – 08 เม.ย.66 (วันจักร)ี 22,900.- 4,900.- 

07 – 09 เม.ย.66 22,900.- 4,900.- 

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

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

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

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



 

 

(วันแรงงาน) 

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 มิ.ย.66  
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี) 

22,900.- 4,900.- 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หวัหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED 

แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทน

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน  

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน 

ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมน้ันๆ 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 



 

 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของ

กรมธรรม์ 

*เง่ือนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง

เจ้าหน้าท่ี ** 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่าผู้เดินทาง

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูตก าหนด) 

2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ 

3. ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 

5. ค่าภาษีน้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน 

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปีบริบูรณ์) 

7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป) 

8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

1. กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจอง 

กรณลีูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน 

 โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธ์ิส ารองท่ีน่ัง เม่ือมีการช าระมัดจ า เท่าน้ัน 

2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเง่ือนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธ์ิการจองแก่ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีอยู่ล าดับ

ถัดไป  

3. เม่ือช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมท้ังส่ง

รายช่ือส ารองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า ต้องการ

เดินทางท่องเท่ียวทริปใด วันท่ีใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกุล และ

อ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน 



 

 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับ

มากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่า 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม** 

4. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

5. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิร์มเดินทางก่อนทุกคร้ัง เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหาก

ไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

6. กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

7. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

**กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจําหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อเป็นการแจ้ง

ยกเลิกกับทางบรษัิทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบรษัิทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณี

ใดๆ) 

**กรณนัีกท่องเทีย่วหรอืตัวแทนจําหน่าย ต้องการขอรบัเงินค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่วหรอืตัวแทนจําหน่าย (ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บรษัิท อย่างใดอย่างหน่ึง 

เพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบ อํานาจ 

หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดังนี ้

1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวรเ์ต็มจํานวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่

เกิดข้ึนจรงิเพื่อการเตรยีมการนําเทีย่ว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่อง ค่าบรกิารแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวรท้ั์งหมด ยกเว้น 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจรงิเพื่อการเตรยีมการนําเทีย่ว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่อง ค่าบรกิารแลนด์ ต่างประเทศ 

เป็นต้น” 

3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คืนเงินค่าทัวรท้ั์งหมด 



 

 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกําหนดด้านบน ซ่ึงมกีารหักเงินในบางส่วนน้ัน เน่ืองจากทางบริษัทมี

ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิเพื่อการเตรยีมการจัดนําเทีย่วไปแล้ว เช่น การมัดจําที่น่ังบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจอง

ทีพ่ัก  และ ค่าใช้จ่ายทีจํ่าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

4 การยกเลิกเดินทางกับกรุป๊ทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมี

การการนัตมีัดจําทีน่ั่งกับสายการบินและค่ามัดจําทีพ่ัก รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีาร

คืนเงินมัดจํา หรอื ค่าทัวรท้ั์งหมดทีช่ําระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณใีดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัท

ยินดีคืนเงินค่าบรกิารตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ

เดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 

5 กรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรอื เข้าประเทศทีร่ะบุ 

ไว้ในรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังสิ้น 

 

** สําคัญ !! บริษัททําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิด

กฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและญีปุ่่น ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ

ช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิ้น ** 

6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม

คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังสิ้น 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

ตามนโยบายการการท่องเท่ียวของประเทศฮ่องกง ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลคือ โรงงาน

จิลเวอร่ี ร้านหยก เป็นต้น ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ หากจะซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน  

 

เน่ืองจากทัวร์คร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน หากต้องการแยกตัวออกจากคณะ

เดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคิดค่าด าเนินการแยกท่องเท่ียวเป็นเงิน 300 USD / ร้าน / ลูก

ทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เน่ืองจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯจะขอถือ

ว่าท่านรับทราบ และยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ 

180 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตา่ 6 หน้า 



 

 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง

ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มาตรการข้ันตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการฮ่องกงท่ีใช้บังคับกับผู้เดินทางเข้า

ฮ่องกงจากประเทศไทย ดังน้ี 

 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของทางการฮ่องกงก่อน เพื่อรับ QR Code 

ส าหรับบันทึกหลักฐานการฉีดวัคซีน และการตรวจหาเช้ือ COVID-19 ลงในระบบ (QR Code จะมีอายุ 48 

ชั่วโมง) 



 

 

 แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรค  COVID-19 ตั ้งแต่ 2 เข ็ม ขึ ้นไป ได ้แก่ Pfizer, Moderna, 

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

Covovax หรือวัคซีนท่ีได้รับการรับรองโดยทางการของฮ่องกง 

 ตรวจหาเช้ือ COVID-19 ด้วยชุดตรวจโควิดแบบ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนออกเดินทางมาสนามบินภายใน 

24 ช่ัวโมง ถ่ายรูปผลตรวจคู่กับพาสปอร์ต พร้อมกับระบุวันและเวลาท่ีตรวจ หากผลเป็นลบสามารถเดินทางไป

ท่ีพักได้ทันทีโดยไม่ต้องกักตัว 

 เม่ือเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเช็คแลปก็อก โปรดเตรียมคิวอาร์โค้ดเพื่ อแสดงข้อมูลด้านสุขภาพต่อ

เจ้าหน้าท่ีฮ่องกงไว้ให้ พร้อมสแกนคิวอาร์โค้ดของแบบฟอร์มแสดงข้อมูลด้านสุขภาพต่อฮ่องกง (HKSAR 

Health Declaration) ท่ีกรอกข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว ท าการตรวจสอบรหัสประจ าตัว รับสายคล้องพร้อมด้วย

บาร์โค้ดท่ีไม่ซ้าใคร และชุดตรวจหาเช้ือโควิด-19 

 เจ้าหน้าจะพาไปยังพื้นท่ีส าหรับการตรวจหาเช้ือ และไปท่ีบูธท่ีมีบุคลากรทางการแพทย์ประจ าอยู่ นักท่องเท่ียว

ทุกคนจะได้รับการเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุบริเวณล าคอ โดยวิธีการ RT-PCT TEST (แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย) หาก

พบว่าติดเช้ือ COVID-19 จะถูกแยกตัวออกมากักตัวในสถานท่ีท่ีทางการฮ่องกงก าหนด 

 หลังจากได้รับอีเมลยืนยันผลการตรวจ RT-PCR TEST หลังจาก QR Code เปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีน้าเงินแล้ว 

สามารถเดินทางไปท่องเท่ียวสถานท่ีต่างๆ ในฮ่องกงได้ตามปกติ 

 นักท่องเท่ียวต้องตรวจหาเช้ือโควิดแบบ Rapid Antigen Test (RAT) ท่ีโรงแรมทุกเช้า (ทางบริษัทจะทําการ

เตรยีมไปให้) พร้อมกับรายงานผลลงในระบบ ก่อนออกเดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศฮ่องกง  

 หากติดเช้ือโควิด-19 ระหว่างท่องเท่ียวกับคณะ ทางบริษัทฯจะท าการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีรัฐเพื่อมารับผู้

เดินทางไปยังสถานท่ีกักตัว ซ่ึงท าให้มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมดด้วย

ตัวเองในทุกกรณี อาทิ ค่าท าความสะอาดห้องพักท่ีโรงแรม ค่าเปล่ียนต๋ัวเดินทางขากลับ ค่าสถานท่ีส าหรับใช้ใน

การกักตัว (ไม่สามารถเลือกได้ ทางรัฐบาลฮ่องกงเป็นผู้ก าหนด) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เป็นต้น 

** เง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ข้ึนอยู่สถานการณ์ และมาตรการของทาง

รฐับาลฮ่องกง ** 

 


