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10.00 น. พร้อมกันท่ี  

โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

13.45 น. ออกเดินทางสู่ โดย  

17.40 น. เดินทางถึง (เวลาท้องถ่ินท่ีฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) เมื่อเดินทางถึงสนามบินฮ่องกง

ให้เตรียมผล เพ่ือแสดงแก่ทางเจ้าหน้าสนามบิน รับสายคล้องคอพร้อมด้วย

บาร์โค้ดท่ีไม่ซ้าใคร และชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าท่ีจะพาไปยังพ้ืนท่ีส าหรับการตรวจหา

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ถนนซุปเปอรส์ตาร ์& Symphony of Lights 

                                                                                                                                    (-/-/เย็น)

                                                                          



 
 
 
 
 
 
 

เชื้อ และเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุบริเวณล าคอ 

หลังจากน้ันจึงผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ จ าลองมาจาก Hollywood Walk of 

Fame ท าให้บริเวณน้ีมีชื่อเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า “ถนนฮอลลีวูดแห่งเอเชีย” เป็นเส้นทางท่ีมีความ

ยาวประมาณ 400 เมตร ต้ังอยู่บริเวณทางเหนือของท่าเรือวิคตอเรีย สถานท่ีแห่งน้ีเป็นสัญลักษณ์

แห่งความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ พบกับรูปปั้ นและรอยประทับของฝ่ามือของ

นักแสดงท่ีมีชื่อเสียง อาทิ บรูซ ลี (Bruce Lee) เหมย ยั่นฟาง (Anita Mui) เฉินหลง (Jackie Chan) 

เป็นต้น และยังสามารถชมทัศนียภาพรอบๆ อ่าววิคตอเรีย เมื่อมองจาก Avenue of Stars ฝั่ งตรง

ข้ามก็จะมองเห็นวิวของตึกสูงต่างๆ 

 

20.00 น. น าท่านชม ท่ีริมอ่าววิคตอเรีย 

ซึ่งจะมองเห็นตึกสูงระฟ้ากว่า 40 ตึกท้ังฝั่ งฮ่องกงและเกาลูน พร้อมใจกันเปิดไฟขึ้นอย่างสวยงาม 

แต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆ ให้เข้ากับจังหวะเพลงท่ีเปิดตลอดการแสดงโชว์สุดอลังการ 



 
 
 
 
 
 
 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมี

การเปล่ียนแปลง แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

 

จากน้ัน  น าทุกท่านเข้าร่วม หากกล่าวถึงพิธีศักด์ิสิทธ์ิของฮ่องกง

ท่ีมีชื่อเสียง คงเป็นหน่ึงพิธีท่ีมีชื่ออยู่ในน้ัน วัด

แห่งน้ี จึงเป็นท่ีนิยม เพราะมี

ความศักด์ิสิทธ์ิในการขอพรด้าน

เงินทองก้อนโต ความเจริญมั่งมี

ในชีวิต โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า 

น้ันเอง นับจาก

วันชิวอิกหรือวันตรุษจีนถัดไป

อีก 26 วัน ซึ่งถือว่าเป็นฤกษ์วันท่ี

ดี ในแต่ละปีอาจจะไม่ตรงกัน 

เพราะนับจากการค านวณตาม

ปฏิทินจันทรคติจีนน่ันเอง แต่ละปีจะมีแค่ 1 วันเท่าน้ัน ท าให้เมื่อถึงวันเปิดทรัพย์ผู้คนจะหล่ังไหล

กันมาจากท่ัวทุกสารทิศ ท้ังชาวฮ่องกง ท้ังชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และนักท่องเท่ียวชาติต่างๆ เพ่ือมา

กราบไหว้ขอพรกันเป็นจ านวนมาก ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นพิธีท่ีจะช่วยเสริมดวงให้เงินทองไหลมาเทมา 

ส่วนทริคในการขอพรให้สมหวังแบบรวดเร็วทันใจ เพียงแค่ต้ังจิตอธิษฐานและขอพรอย่างมุ่งมั่น

ใจต้ังใจจริง ท้ังน้ีสิ่งท่ีขาดไม่ได้เลยก็คือ ชุดไหว้ท าพิธี อาทิ ธูป เทียน กระดาษเงิน-ทอง เมื่อใดก็

ตามพรท่ีขอสัมฤทธ์ิผลแล้ว ให้เดินทางกลับมาขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมด้วยตัวเอง ..สิ่งส ำคัญคือ 

ห้ำมติดสินบนองค์เจ้ำแม่กวนอิมเด็ดขำด.. เมื่อได้รับซองแดงท่ีบรรจุผงธูปหลังท าพิธีเสร็จ

เรียบร้อยให้เก็บรักษาเอาไว้อย่างดี  

วันทีส่อง “พิธยืีมเงิน” วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮ า • วัดกวนไท • วัดหม่านโม • รพีัลส์ เบย์ • ย่านมงก๊ก • 

เลดี้มารเ์ก็ต 

                                                                                                                        (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 
 
 
 
 
 
 

  

การคืนเงินเจ้าแม่กวนอิมทีถู่กวิธี 

เดินทางต่อไปยัง  หรือท่ีคนไทยนิยมเรียกว่า เป็นสถานศักด์ิสิทธ์ิอัน

เล่ืองชื่อ ถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในเขตเกาลูนท่ีสร้างขึ้นเพ่ือบูชาเทพเจ้ากวนอู ซึ่งท่านเป็นเทพเจ้า

แห่งความซื่อสัตย์เต็มเปี่ ยมไปด้วยคุณธรรม โดยศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งน้ี ผู้ท่ีมาไหว้สักการะจะ

นิยมขอพรเรื่องธุรกิจและบริวาร ฉะน้ัน การมาบูชาขอพรจะช่วยเสริมดวงไม่ให้เพล่ียงพล้าแก่

ศัตรู ท าให้มีมิตรท่ีซื่อสัตย์ และคุ้มครองบริวารให้ก้าวหน้าอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งผู้ประกอบอาชีพ 

ต ารวจ ทหาร และนักการเมือง จึงนิยมมากราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อกวนอู 



 
 
 
 
 
 
 

 

ภายในวัดยังมีจุดส าคัญท่ีควรสักการะอีก 2 จุด ได้แก่ ไหว้ขอพรให้มีคนรัก

คนเมตตา หากส าหรับใครท่ีโดนเอารัดเอาเปรียบ โดนโกง ให้มาสักการะ หรือท่ีเรา

รู้จักกันในนาม “เปาบุ้นจ้ิน”  

วิธกีารไหว้ขอพรเทพเจ้ากวนอูทีถู่กวิธ ี

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

จากน้ันขอพรเทพฝั่ งบุ๋นท่ี วัดหม่านโม อีกหน่ึงวัดท่ีมีความเก่าแก่ในฮ่องกง ถูกสร้างบริเวณถนน

ฮอลิวูดย่านชิงวัน โดยจุดประสงค์ของการสร้างวัดแห่งน้ีเพ่ือเป็นท่ีสถิตย์ของเทพเจ้าสององค์คือ 

เทพเจ้าหม่าน และ เทพเจ้าโม๋ ภายในวัดสามารถเดินชมและถ่ายรูปได้ แต่ห้ามใช้แฟลช และ

ถ่ายรูปรบกวนคนท่ีมาไหว้พระ ด้านในวัดมีพ้ืนท่ีไม่มากคลุ้งด้วยกล่ินและควันธูป ของคนท่ีมา

ท าบุญ ธูปของวัดจีนจะมีขนาดใหญ่เป็นขดคล้ายก้นหอย 

  

จากน้ัน  น าท่านสู่ ท่ีต้ังของวัดเจ้าแม่กวนอิม หน่ึงในเทพท่ีชาวฮ่องกงให้ความเคารพ

นับถืออย่างมาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาท้ังสิ้น เร่ิมต้นด้วยการ 

 เป็นเคล็ดลับท่ีชาวฮ่องกง และคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของ

เข็มนาฬิกา ซึ่งจะท าให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าน่ันเอง ก่อนท่ีจะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชค

ลาภได้ด้วยการ เพ่ือให้มีแต่ความโชคดี จากน้ันน าท่าน

สักการะขอพร  เป็นองค์แรก คนฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักด์ิสิทธ์ิมากๆ โดยเฉพาะท่ี

วัดเจ้าแม่กวนอิม บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ของเกาะฮ่องกง มีค าร่าลือมาต้ังแต่อดีตว่า ..ไม่ว่ำใครจะ

ขอพรอันใดก็สมหวัง สมควำมปรำรถนำทุกประกำร..  



 
 
 
 
 
 
 

 

ไหว้ขอพร เป็นองค์ท่ีสอง เพ่ือปกป้องภัยอันตรายจากการเดินทาง และไหว้ขอพร

โชคลาภจาก เป็นเทพเจ้าท่ีให้โชคลาภ และความมั่งมีเงินทอง ความร่ารวย 

หรือถ้าหากจะขอลูกให้ขอลูก

จาก หากอยาก

ได้ลูกชายให้ลูบท้องทางด้านขวา 

แต่ถ้าหากอยากได้ลูกสาวให้ลูบ

ท้องทางด้านซ้าย  และน าท่าน 

เชื่ อกันว่า

ข้ามหน่ึงคร้ังจะมีอายุยืนเพ่ิมข้ึน 

3  ปี  ถ้ า ข้ า ม แ ล้ ว ห้ า ม เ ดิ น

ย้อนกลับไปเด็ดขาด เพราะคนฮ่องกงเชื่อว่าชีวิตจะสั้นลงไป 3 ปี ส าหรับคนโสดจะเลือกขอพรกับ 

 ให้เอามือลูบท่ีบริเวณหินสีด า พร้อมกับอธิษฐานให้สมหวังกับความรัก ปิด

ท้ายด้วยการรับพลังฮวงจุ้ยจาก  ซึ่งถือเป็นจุดรวมรับพลังท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง 



 
 
 
 
 
 
 

น าทุกท่านอิสระช้อปปิ้ ง แหล่งช้อปปิ้ งท่ีเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยท่ีมีเอกลักษณ์แปลก

ตา รวมท้ังตลาดเก่าแก่ท่ีสะท้อนเสน่ห์ และวิถีชีวิตของคนท้องถ่ิน ถือเป็นหน่ึงในย่านยอดนิยมท่ี

นักท่องเท่ียวทุกคนต้องแวะเวียนมา มีร้านสวยๆ บาร์เท่ห์ๆ หลบซ่อนตัวอยู่มากมาย ภายในย่านมี

ตลาดนัด Ladies’ Market ขนาดใหญ่ซึ่งมีร้านขายเสื้อผ้า และของกระจุกกระจิกให้ได้เลือกซื้อ

มากมาย  

 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมี

การเปล่ียนแปลง แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

 

วันทีส่าม วัดหวังต้าเซยีน • วัดแชกงหมิว • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเช็กแลปก๊อก  

                                                                                                                        (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

จากน้ัน   เดินทางไปยัง วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ตัวอาคารของวัดท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงาม รวมท้ังซุ้มประตูทางเข้าท่ียิ่งใหญ่อลังการ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้ เพราะเชื่อว่า ..

พระหวังต้ำเซียนมีควำมศักดิ์สิทธ์ิมำก ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรำรถนำทุกประกำร.. น าท่าน

สักการะ บริเวณลานหน้าวิหารหวังต้าเซียน มีชื่อเสียงด้านการขอพรด้านด้าน

สุขภาพ ท่ีลานด้านในวัดจะมีแท่นสีแดงให้น่ังคุกเข่ากราบไหว้และขอพร นอกจากน้ียังมี  

ของวัดหวังต้าเซียนได้ชื่อว่า แม่นย ามากๆ ในการท านายอนาคต  

 

 

วิธกีารไหว้ขอพรองค์หวังต้าเซยีนทีถู่กวิธ ี



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สักการะ เทพเจ้าแห่งความร่ารวยท่ีจะน าพาโชค

ลาภมาให้ เล่ืองลือในด้านการให้พรโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความ

ร่ารวย และการประสบผลส าเร็จจากสิ่งท่ีขอไว้ โดยทางวัดจะมีธูปและ

แผ่นทองให้คนละ 1 ชุด เพ่ือน าไปปิดทองลงบนองค์ไฉ่ซิงเอ๊ียะ เร่ิม

จากการไหว้ขอพร และต้ังจิตอธิษฐานด้านนอก น าธูปไปปักลงบน

กระถางโดยใช้มือซ้ายเท่าน้ัน จากน้ันเจ้าหน้าท่ีจะเปิดประตูให้เข้าไป

ด้านใน ก่อนเข้าไปเจ้าหน้าท่ีจะแจกถุงพลาสติกส าหรับสวมหุ้มรองเท้าอีกที ด้านในจะมีซินแส



 
 
 
 
 
 
 

คอยแนะน าวิธีการขอพรให้อย่างละเอียด วิธีการขอพรให้เดินวน

ตามเข็มนาฬิการอบเทพเจ้าไฉ่ซิงเอ๊ียะท้ัง 5 องค์ จนครบ 3 รอบ 

ขณะท่ีเดินผ่านแต่ละองค์ให้ขอพรและไหว้ 3 คร้ัง เมื่อเดินจนครบ

ให้กลับมายืนท่ีองค์ตรงกลาง บอกชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี ท่ีมา

ไหว้ท่าน ต้ังจิตอธิษฐานขอพรมองไปท่ีใบหน้าของท่าน หลังจบพิธี

ทางวัดจะมอบก้อนทองเป็นของท่ีระลึกให้คนละ 1 อัน 

 

นอกจากน้ี ยังเป็นวัดท่ีใครหลายๆ คนนิยมมาขอพรกับเทพเจ้าด้ายแดง “เทพเจ้าหยุคโหลว” 

หรือท่ีรู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือ ผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The 

Moon) ท่ีโด่งดังเรื่องการขอเน้ือคู่สุดๆ อีกจุดหน่ึงท่ีได้รับความนิยมส าหรับคนโสดท่ีอยากมีคู่  

บริเวณรูปปั้ น ซึ่งเชื่อกันว่า ..เป็นเทพที่ดลบัลดำลให้สมหวังในเรื่องควำม

รัก ด้ำนข้ำงมีรูปป้ันเจ้ำบ่ำวและเจ้ำสำวที่นักท่องเที่ยวนิยมมำผูกด้ำยแดง เพื่อขอให้พบกับ

คู่ครองหรอืมคีวำมรกัทีม่ั่นคงและยืนยำว..  

 

 

..เดินไปหยิบด้ายแดง ซึ่งจะมีวางอยู่ตรงซุ้มด้านซ้ายมือ 

แล้วก็ท าน้ิวตามในภาพ 

ส่วนวิธีการขอพรของผู้ชายและ

ผู้หญิงก็จะคล้ายๆ กัน ต่างกันตรงตอนท่ีเดินไปขอพร

เท่าน้ัน..



 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเยี่ยมชม ท่ีขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมา

ท าเป็นเครื่องประดับ อาทิ จ้ี  แหวน ก าไล เพ่ือให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวง

ชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย แล้วน าไปท าพิธีปลุกเสกท่ีวัดแชกงหมิว และน าท่านชม 

มีสินค้ามากมายเก่ียวกับหยก อาทิ ก าไลหยก หรือสัตว์น าโชคอย่างปี่ เสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกชื้อ

เป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกน าโชคแด่ตัวเอง  



 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เป็นหน่ึงในวัดยอด

นิยมของประเทศฮ่องกง เป็นวัดท่ีประชาชนชาวจีนให้ความ

เล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน ซึ่งเป็นท่ีร่าลือถึงความศักด์ิสิทธ์ิ 

ในเร่ืองของกังหันลมท่ีพัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต จึงมี

ชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “วัดกังหันลม” ทางด้านในวัดจะมี

เจ้าหน้าท่ีของทางวัดจ าหน่ายธูป และเครื่องบูชาต่างๆ เมื่อ

ได้ธูปแล้วน าไปให้เจ้าหน้าท่ีจุดธูปท่ีลานกว้าง เขียนชื่อ-

นามสกุล และ วัน/เดือน/ปี ท่ีมาท าบุญคร้ังน้ีลงไปบนใบ

สะเดาะเคราะห์ เพ่ือท าให้เกิดสิริมงคล ช่วยปัดเป่าเรื่อง

ร้ายๆ ออกไป  

วิธกีารไหว้ขอพรองค์แชกงทีถู่กวิธ ี

 

 

 

 

น าท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE และเต็มอ่ิมกับการช้อปปิ้ ง ย่านจิมซาจุ่ย มีร้าน

ขายของท้ังเคร่ืองหนัง เคร่ืองกีฬา เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบบท่ีเป็นของพ้ืนเมือง

ฮ่องกงอยู่ด้วย ซึ่งตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายน้ัน ยังมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่

อย่าง OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อ

สามารถเดินทะลุถึงกันได้ และยังมีแบรนด์หรูระดับ HI-END มากมายให้ได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  



 
 
 
 
 
 
 

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

มากมาย 

 
ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเช็กแลปก๊อก  

21.00 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เทีย่วบินที ่EK385 

23.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
อัตราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตารางราคาฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สายการบินเอมิเรสต์ (EK) 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง พักเดี่ยว 

15 - 17 กมุภาพันธ์ 2566 20,888 20,888 19,888 6,000 

16 - 18 กมุภาพันธ์ 2566 20,888 20,888 19,888 6,000 

 



 
 
 
 
 
 
 

*** ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ท่าน *** 
** ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  

อัตรานีร้วมรายการทัวร ์และต๋ัวเครื่องบินแล้ว ** 
 
➢ ตามนโยบายการการท่องเที่ยวของประเทศฮ่องกง ผู้เดินทางจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทาง

รัฐบาลคือ โรงงานจิลเวอรี ่ร้านหยก เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ หากจะซื้อ

หรอืไม่ซื้อข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน  

➢ เนื่องจากทัวรค์รั้งนีม้จุีดประสงค์เพ่ือเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัว

ออกจากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าด าเนินการแยก

ท่องเที่ยวเป็นเงิน 300 USD / ร้าน / ลูกทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่าย

ค่าทัวร์เพ่ิม เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับ

เง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

มาตรการข้ันตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการฮ่องกงท่ีใช้บังคับกับผู้เดินทางเข้า

ฮ่องกงจากประเทศไทย ดังน้ี 

✓ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของทางการฮ่องกงก่อน เพ่ือรับ QR Code 

ส าหรับบันทึกหลักฐานการฉีดวัคซีน และการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ลงในระบบ (QR Code จะมอีายุ 48 

ชั่วโมง) 

✓ แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรค  COVID-19 ตั้งแต่ 2 เข็ม ขึ ้นไป  ได้แก่ Pfizer, Moderna, 

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

Covaxin, Covovax หรือวัคซีนท่ีได้รับการรับรองโดยทางการของฮ่องกง 

✓ ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจโควิดแบบ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนออกเดินทางมาสนามบิน

ภายใน 24 ชั่วโมง ถ่ายรูปผลตรวจคู่กับพาสปอร์ต พร้อมกับระบุวันและเวลาท่ีตรวจ หากผลเป็นลบ

สามารถเดินทางไปท่ีพักได้ทันทีโดยไม่ต้องกักตัว 

✓ เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเช็คแลปก็อก โปรดเตรียมคิวอาร์โค้ดเพ่ือแสดงข้อมูลด้านสุขภาพต่อ

เจ้าหน้าท่ีฮ่องกงไว้ให้ พร้อมสแกนคิวอาร์โค้ดของแบบฟอร์มแสดงข้อมูลด้านสุขภาพต่อฮ่องกง (HKSAR 

Health Declaration) ท่ีกรอกข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว ท าการตรวจสอบรหัสประจ าตัว รับสายคล้องพร้อม

ด้วยบาร์โค้ดท่ีไม่ซ้าใคร และชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 



 
 
 
 
 
 
 

✓ เจ้าหน้าจะพาไปยังพ้ืนท่ีส าหรับการตรวจหาเชื้อ  และไปท่ีบูธท่ีมีบุคลากรทางการแพทย์ประจ าอยู่  

นักท่องเท่ียวทุกคนจะได้รับการเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุบริเวณล าคอ โดยวิธีการ RT-PCT TEST (แบบไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย) หากพบว่าติดเชื้อ COVID-19 จะถูกแยกตัวออกมากักตัวในสถานท่ีท่ีทางการฮ่องกงก าหนด 

✓ หลังจากได้รับอีเมลยืนยันผลการตรวจ RT-PCR TEST หลังจาก QR Code เปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีน้าเงิน

แล้ว สามารถเดินทางไปท่องเท่ียวสถานท่ีต่างๆ ในฮ่องกงได้ตามปกติ 

✓ นักท่องเท่ียวต้องตรวจหาเชื้อโควิดแบบ Rapid Antigen Test (RAT) ท่ีโรงแรมทุกเช้า (ทางบรษัิทจะท า

การเตรยีมไปให้) พร้อมกับรายงานผลลงในระบบ ก่อนออกเดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศฮ่องกง  

✓ หากติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างท่องเท่ียวกับคณะ ทางบริษัทฯจะท าการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีรัฐเพ่ือมา

รับผู้เดินทางไปยังสถานท่ีกักตัว ซึ่งท าให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ท้ังหมดด้วยตัวเองในทุกกรณี อาทิ ค่าท าความสะอาดห้องพักท่ีโรงแรม ค่าเปล่ียนต๋ัวเดินทางขากลับ ค่า

สถานท่ีส าหรับใช้ในการกักตัว (ไม่สามารถเลือกได้ ทางรัฐบาลฮ่องกงเป็นผู้ก าหนด) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

อ่ืนๆ เป็นต้น 

** เง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่สถานการณ์ และมาตรการของ

ทางรฐับาลฮ่องกง ** 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 
✓ ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคณะ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ สายการบิน EMIRATES (EK) เป็นต๋ัวหมู่

คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand 

Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับมื้ อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์)  

✓ ค่าอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ Rapid Antigen Test (RAT) ตามท่ีโปรแกรมระบุ 

✓ น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

✓ ภาษีน้ามัน และภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  



 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีีไ่ด้รบั

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรค

ประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรับชาวต่างชาติท่ีไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกง 

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ซัก

รีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัด

หยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ัง

ในเมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ฮ่องกงมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพ่ิมเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

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

พร้อมใบรับรองภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน (เง่ือนไขอาจจะมีการเปล่ียนแปลง) 

- ค่าตรวจ RT-PCR หลังเดินทางมาถึงสนามบินฮ่องกง (ในกรณีทางการฮ่องกงมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติม ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีค่าใช้จ่าย)  

- ค่าประกันโควิด-19 ท่ีครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเท่ียว 

- ค่าท่ีพักในประเทศฮ่องกงส าหรับกักตัว หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเท่ียว 

- ค่าท าความสะอาดท่ีพัก หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเท่ียว (ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

จริง) 

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

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 



 
 
 
 
 
 
 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหัก

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ า โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ า โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิก หรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 



 
 
 
 
 
 
 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น ต๋ัวเคร่ืองบิน ต๋ัวรถทัวร์ ต๋ัวรถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ

ในการเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรอืท้ังหมด ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุไว้ในรายการทัวรท้ั์งหมด 
 

รายละเอยีดเพ่ิมเติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน (บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ หากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกเท่ียวบิน  

การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ี ในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย และอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ี ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการช าระเหมาขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว  

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ

ท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง และในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหาย หรือช ารุดจากสายการ

บิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ

ท่ีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 



 
 
 
 
 
 
 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

➢ คณะท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight / Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ

ค่าทัวร์ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราปั๊ ม

ลายการ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรุณาตรวจสอบ 

PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธการเข้า-ออก

ประเทศของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ท้ังสิ้น 

รายละเอยีดห้องพักทีป่ระเทศฮ่องกง 
➢ ห้องพักแต่ละโรงแรมอาจจะมีประเภทท่ีแตกต่างกัน ห้องพักเด่ียว (Single) ห้องพักคู่ (Twin/Double) 

และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มี

ห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

➢ บางโรงแรมแต่ละชั้นจะมีเพียงไม่ก่ีห้อง ซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ท่ีต้องใช้หลายห้อง ห้องพัก

อาจจะไม่ได้ติดกัน และอาจจะได้คนละชั้น บางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่

ละโรงแรมน้ันๆ 

➢ ทางการฮ่องกงได้ประกาศมาตรการ ห้ามพนักงานเข้าไปท าความสะอาดห้องพักระหว่างวันที่

นักท่องเที่ยวเข้าพัก พนักงานจะสามารถเข้าไปท าความสะอาดได้ หลังจากนักท่องเที่ยวเดินทาง

กลับไปแล้วเท่านั้น เพื่อเป็นการลดความเสีย่งในการเพิ่มจ านวนผู้ติดเชื้อในประเทศฮ่องกง เนื่องจาก

พนักงานท าความสะอาดในโรงแรมติดเชื้อ COVID-19 เป็นจ านวนมาก 



 
 
 
 
 
 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด ** 

                                                      
******************************************* 


