
 

HONG KONG  

TRAVEL TIME  3D2N 
แพ็คเกจเทีย่วฮอ่งกง 
แบบสว่นตวั 3 วนั 2 คนื 

  
เดนิทางกบัสายการบนิ การบนิไทย THAI AIRWAYS  

รวมสมัภาระโหลด 1 ชิน้ ไมเ่กนิ 23 กก. 
พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง 

 
เดนิทางข ัน้ต า่ 4 ทา่น  เลอืกวนัเดนิทางเองได ้

ออกเดนิทางไดท้กุวนั ไมต่อ้งรอกรุป๊เต็ม  

 

เลอืกพกัโรงแรม 3-4 ดาว ใจกลางเมอืง 

พรอ้มรถรบัสง่ ไป-กลบั สนามบนิ ALPHARD และ ไกดพ์าเทีย่ว 

ไหวพ้ระขอพรทีว่ดัแชกง วดัหวงัตา้เซยีน  

ขึน้กระเชา้นองปิง เทีย่วครบ พรอ้มอสิระทอ่งเทีย่ว 

เดนิทางไดต้ ัง้แตว่นันี ้- 31 มนีาคม 2566 

 
 
 
 

ในราคาเร ิม่ตน้ทา่นละ 15,450 บาท 



 
 
 
 
 

 
 

  
เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ ใหท้่านเช็คอนิที่เคาน์เตอร์สายการบนิ การบนิไทย THAI AIRWAYS 

น ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม 1 ชิน้ และ น ้าหนักสัมภาระตดิตัวขึน้เครือ่งทา่น

ละ 7 กโิลกรัม ( กรณุาเดนิทางถงึสนามบนิลว่งหนา้ กอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง ) 

เดนิทางออกจากสนามบนิสุวรรณภูมบินิตรงสูส่นามบนินานาชาตเิช็กแลปก๊อก ประเทศฮ่องกง พรอ้ม
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยทา่นสามารถเลอืกเทีย่วบนิไดจ้าก ตารางขา้งลา่งน้ี 

 

ตารางเทีย่วบนิขาไป สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิฮอ่งกง 

เทีย่วบนิ เสน้ทาง ออก ถงึ 

TG 600 BKK - HKG 08:00 11:45 

TG 638 BKK - HKG 14:00 17:45 

 
หลังจากทีท่า่นผา่นขัน้ตอนทางศลุกากร และรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถมารับทา่นเพือ่เดนิทาง

สูโ่รงแรม ( ทา่นสามารถเลอืกโรงแรมไดต้ามตารางทา้ยเอกสาร ) ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทางถงึสนามบนิกอ่นเวลา 

08:00 น. รบกวนลกูคา้น่ังรอในจดุทีม่ทีีน่ั่ง เน่ืองจากทางเจา้หนา้ทีจ่ะเริม่บรกิารรับลกูคา้เวลา 08:00 น.  

เช็คอนิเขา้ที่พัก ท่านสามารถฝากกระเป๋าไวท้ี่ล็อบบี้ของโรงแรม หากโรงแรมแจง้ว่ายังไม่ถงึเวลา

เช็คอนิ จากนัน้อสิระท่องเทีย่วเมอืงฮอ่งกง (สามารถซือ้บัตรเพือ่ไปเทีย่วฮอ่งกงดสินียแ์ลนดไ์ด ้โดยสอบถาม

ราคาไดจ้ากทางบรษัิท) อสิระรับประทานอาหาร พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

⚫ รถใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 08.00 น. – 22.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 

หลังรับประทานอาหารเชา้ ( ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าอาหารเชา้ ณ โรงแรม ) รถมารับท่านตามเวลานัด

หมาย น าทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วเกาะฮอ่งกงดว้ยรถสว่นตัว 

น าท่านเดนิทางสู ่หาดรพีัลสเ์บย ์Repulse Bay เพือ่นมัสการองคเ์จา้แม่กวนอมิ เทพเจา้โชคลาภ และ 

เทวรูป เทพเจา้ต่างๆ ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์ชายทะเลของ Hong Kong หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้ว

แห่งน้ีเป็นหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชาวฮ่องกงและ

นักท่องเทีย่ว และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรือ่ง โดยจะมผีูค้นมานมัสการขอพรจากเจา้แม่

รายละเอยีดการเดนิทาง PRIVATE TRIP  :  ออกเดนิทางไดท้กุวนั ต ัง้แต ่4 ทา่นขึน้ไป 
 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิฮอ่งกง - โรงแรม 
 

วนัที ่2  รพีลัสเ์บย ์- วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน - รา้นเพชรและหยก - นองปิง - ช็อปป้ิง 
 



กวนอมิเป็นจ านวนมาก เพื่อใหเ้ป็นสริมิคล นอกจากนัน้จะมกีารขา้มสะพานต่ออายุเชือ่กันว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมี

อายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วัดแชกงหมวิ หรือ วัดกังหันน าโชค ซึง่เป็นวัดทีค่นฮอ่งกงใหค้วามนับถอืกัน

อย่างมากมายมาเป็นเวลากว่า 400 ปี วัดน้ีขึน้ชือ่ในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิเ์รือ่งทรัพยส์นิ เงนิทอง โดยมเีจา้

พ่อแชกง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ซึง่ทีวั่ดแห่งน้ีในชว่งเทศกาลตรุษจนี หรอืปีใหม่ของคนจนีจะมผีูค้น

มาขอพร และรับของทีร่ะลกึมงคลจากทางวัดเป็นจ านวนมาก เพื่อความเป็นศริมิงคล และเสรมิบารม ีแกปี้ชง 

และใหโ้ชคดตีลอดไป 

 

เดนิทางสู ่วัดหวังตา้เซยีน วัดแห่งน้ีขึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธิใ์นการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ จงึไดร้ับการนับ

ถือเป็นพเิศษจากบรรดาผูเ้จ็บไขไ้ดป่้วย นอกจากนั้นที่วัดนี้ยังมีทางขึน้ที่มีลักษณะที่ถูกตอ้งตามฮวงจุย้ คือ

เหมอืนทางขึน้มังกร และทีวั่ดแหง่น้ียังมรีูปป้ันนักษัตร ใหท้า่นไดข้อพรกับเทพประจ าปีนักษัตรประจ าปีเกดิของ

แตล่ะทา่น 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทาง เยีย่มชมรา้นขายเพชร ทีข่ ึน้ชือ่ของเกาะฮ่องกง ซึง่ถอืไดว้่าเป็นเครื่องรางน า

โชคของคนฮอ่งกงและเชือ่ถอืเป็นจ านวนมากอกีดว้ย และรา้นหยก  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หยกน าโชคทีเ่ป็นเรื่อง

ความเชือ่ทางดา้นโชคลาภของเกาะฮอ่งกง 

อสิระรับประทานอาหารกลางวัน 

เดนิทางสู ่กระเชา้นองปิง )แพ็คเกจรวมกระเชา้ ไป-กลับ แบบธรรมดา หากทา่นตอ้งการน่ังกระเชา้แบบ 

Cystal สามารถสอบถามราคาได ้  (   อกีหนึง่แลนดม์ารค์ทีส่ าคัญของเกาะฮอ่งกง กระเชา้นองปิงแห่งน้ีจัดไดว้่า

เป็นกระเชา้ชมววิทีย่าวเป็นอันดับตน้ ๆ ของโลก ใชเ้วลาน่ังประมาณ 30 นาท ีซึง่ระหว่างการน่ังกระเชา้ท่านจะ

สามารถชมความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบ ทัง้อ่าวฮ่องกง และ สนามบนิฮ่องกงไดอ้ย่างสวยงาม และ

เมือ่ถงึบนยอด สามารถชมความสวยงามของหมู่บา้นนองปิง และใหท้่านไดไ้หวพ้ระขอพรกับพระใหญ่  วัดโป๋



หลนิ ซึง่ตัง้อยูข่า้งบนของนองปิง โดยความเชือ่ทีว่า่จะท าใหก้ารงานกา้วหนา้ชวีติยั่งยนื ไมเ่จ็บไมป่่วย 

 

รถจะบรกิารสง่ทา่นถงึ ณ จดุจ าหน่ายตั๋วขึน้กระเชา้นองปิง จากนัน้ใหท้า่นอสิระทอ่งเทีย่ว และ เดนิทาง

กลับทีพ่กัไดด้ว้ยตนเอง  

หลังจากท่านเที่ยวชมบริเวณกระเชา้นองปิงเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ท่านสามารถแวะเที่ยวที่ Citygate 

Outlet Mall  อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิดมากมายหลากหลายแบรนดท์ี่ขนมาลดราคา ทัง้รองเทา้ เสื้อผา้ 

อุปกรณ์กฬีา และเครื่องประดับมากมาย ทัง้ NIKE, ADIDAS, ROOTS, PUMA, BALLY, AX,AIIZ, DKNY, CK, 

CROCS หรอื Supermarket ชัน้ใตด้นิใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ขนมน าเขา้มากมาย 

 

อสิระรับประทานอาหารเย็น และ เดนิทางกลับทีพ่ัก พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 

 

 
 

หลังรับประทานอาหารเชา้ ( ราคาแพ็คเกจไม่รวมค่าอาหารเชา้ ณ โรงแรม ) ใหท้่านเช็คเอาทอ์อกจาก

โรงแรม และสามารถฝากกระเป๋าไวท้ีล่็อบบีข้องโรงแรมได ้ 

 

ใหท้่านอสิระท่องเทีย่วตามอัธยาศัย กับย่านชอปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของฝ่ังเกาลูน ไม่ว่าจะเป็นชอปป้ิง ณ 

จมิซาจุ่ย ถนนนาธาน , เลดีส่ม์ารเ์ก็ต ย่าน มง ก๊ก หรือ สามารถเลอืกน่ังรถไฟฟ้าใตด้นิลอดอ่าววคิตอเรียฝ่ัง

ฮ่องกงอย่าง ย่านเซ็นทรัล, หว่านไจ๊ และ อีกมากมาย โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหค้ าปรึกษา และแนะน าวาง

แผนการเดนิทางได ้

จนถงึเวลาอันสมควร รถมารับทา่นตามเวลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเช็กแลปกอ๊ก  

ใหท้่านเช็คอนิที่เคาน์เตอร์สายการบนิ การบนิไทย THAI AIRWAYS น ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้ง

เครือ่งทา่นละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม 1 ชิน้ และ น ้าหนักสมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งทา่นละ 7 กโิลกรัม 

เดนิทางออกจากสนามบนิเช็กแลปก๊อก พรอ้มบรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง โดยท่านสามารถ

เลอืกเทีย่วบนิไดจ้าก ตารางขา้งลา่งน้ี 

 

 

วนัที ่3  อสิระทอ่งเทีย่ว - เดนิทางกลบัประเทศไทย 
 



ตารางเทีย่วบนิขากลบั สนามบนิฮอ่งกง - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เทีย่วบนิ เสน้ทาง ออก ถงึ 

TG 601 HKG - BKK 12:45 14:25 

TG 639 HKG - BKK 18:55 20:40 

 
 

เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มรอยยิม้และความประทับใจ 
 

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

 
เดนิทางข ัน้ต า่ 4 ทา่น 

สามารถเลอืกโรงแรมไดต้ามตารางดา้นลา่งนี ้
ออกเดนิทางไดท้กุวนั ครบ 4 ทา่น ออกเดนิทางไดเ้ลย 

 

โรงแรม ชว่งวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็ก มเีตยีง 

อาย ุ12 ปี ขึน้ไป 
เด็ก ไมม่เีตยีง 
อายไุมเ่กนิ 12 ปี 

Silka 
Seaview 

Hotel 
(3 ดาว) 

17 พ.ย. - 31 ธ.ค. 65 15,450 บาท 13,800 บาท 12,650 บาท 

1 ม.ค.  - 31 ม.ีค. 66 15,950 บาท 14,290 บาท 12,650 บาท 

Peak Day Surcharge : มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ตอ่ทา่น ตอ่คนื ในวนัหยดุยาวตา่งๆ 
เขา้พักคนืวันศกุร ์เพิม่ทา่นละ 250 บาท และ คนืวันเสาร ์เพิม่ทา่นละ 500 บาท 
วันที ่24 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 และ 21 - 25 ม.ค. 66 เพิม่ทา่นละ 1,450 บาท 

 

 
Standard Room 10 ตร.ม. 

 
 
 

โรงแรม ชว่งวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็ก มเีตยีง 

อาย ุ12 ปี ขึน้ไป 
เด็ก ไมม่เีตยีง 
อายไุมเ่กนิ 12 ปี 

Ramada Hong 
Kong Grand 

Hotel หรอื Best 
Western Plus 

Hotel Kowloon 
(4 ดาว) 

17 พ.ย. 65 - 31 ม.ค. 
66 

15,950 บาท 14,290 บาท 12,650 บาท 



Peak Day Surcharge : มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ตอ่ทา่น ตอ่คนื ในวนัหยดุยาวตา่งๆ 
เขา้พักคนืวันศกุร ์และ คนืวนัเสาร ์เพิม่ทา่นละ 250 บาท 
วันที ่23 - 26 ธ.ค. 65 และ 30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 และ 21 - 25 ม.ค. 66 เพิม่ทา่นละ 990 บาท 

 

Ramada Hong Kong Grand Hotel 
Standard Room 15 ตร.ม. 

 

 
Best Western Plus Hotel Kowloon 

Standard Room 15 ตร.ม. 

 
 

โรงแรม ชว่งวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็ก มเีตยีง 

อาย ุ12 ปี ขึน้ไป 
เด็ก ไมม่เีตยีง 
อายไุมเ่กนิ 12 ปี 

Prudential 
Hotel 
(4 ดาว) 

17 - 30 พ.ย. 65 16,650 บาท 14,990 บาท 12,650 บาท 

1 - 31 ธ.ค. 65 
29 ม.ค. - 31 ม.ีค. 66 

17,150 บาท 15,490 บาท 12,650 บาท 

1 - 28 ม.ค. 66 16,890 บาท 15,250 บาท 12,650 บาท 

Peak Day Surcharge : มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ตอ่ทา่น ตอ่คนื ในวนัหยดุยาวตา่งๆ 
เขา้พักคนืวันศกุร ์และ คนืวนัเสาร ์เพิม่ทา่นละ 500 บาท 
วันที ่23 - 29 ธ.ค. 65 เพิม่ทา่นละ 1,490 บาท และ วนัที ่30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 เพิม่ทา่นละ 2,150 บาท 
วันที ่21 - 28 ม.ค. 66 เพิม่ทา่นละ 1,690 บาท 

 
Superior Twin Bed Room 22 ตร.ม. 

 

โรงแรม ชว่งวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็ก มเีตยีง 

อาย ุ12 ปี ขึน้ไป 
เด็ก ไมม่เีตยีง 
อายไุมเ่กนิ 12 ปี 

The Kowloon 
Hotel 
(4 ดาว) 

17 - 30 พ.ย. 65 16,890 บาท 15,250 บาท 12,650 บาท 

1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ีค. 66 17,350 บาท 15,690 บาท 12,650 บาท 



Peak Day Surcharge : มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ตอ่ทา่น ตอ่คนื ในวนัหยดุยาวตา่งๆ 
เขา้พักคนืวันศกุร ์และ คนืวนัเสาร ์เพิม่ทา่นละ 500 บาท 
วันที ่23 ธ.ค. - 1 ม.ค. 66 เพิม่ทา่นละ 1,200 บาท และ วันที ่22 - 26 ม.ค. 66 เพิม่ทา่นละ 790 บาท 

 
Superior Room 18 ตร.ม. 

 
 
 

โรงแรม ชว่งวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็ก มเีตยีง 

อาย ุ12 ปี ขึน้ไป 
เด็ก ไมม่เีตยีง 
อายไุมเ่กนิ 12 ปี 

Park Hotel 
(4 ดาว) 

17 - 30 พ.ย. 65 17,350 บาท 15,690 บาท 12,650 บาท 

1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ีค. 66 18,290 บาท 16,650 บาท 12,650 บาท 

Peak Day Surcharge : มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ตอ่ทา่น ตอ่คนื ในวนัหยดุยาวตา่งๆ 
เขา้พักคนืวันศกุร ์และ คนืวนัเสาร ์เพิม่ทา่นละ 1,690 บาท 
วันที ่31 ธ.ค. 65 เพิม่ทา่นละ 2,600 บาท และ วันที ่22 - 26 ม.ค. 66 เพิม่ทา่นละ 1,490 บาท 

 
Superior Room 28 ตร.ม. 

 
 

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

 
หมายเหต ุ:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ เป็นตน้โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกและปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
 
** ผูเ้ดนิทางทกุทา่นจ าเป็นตอ้งมปีระกนัการเดนิทางทีค่รอบคลมุการรกัษา กรณีตดิเชือ้โควดิ 19 
ทางบรษิทัมจี าหนา่ยในราคาทา่นละ 420 บาท   
 
 

ราคานีร้วม 

• ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ เสน้ทางกรงุเทพฯ <> ฮอ่งกง พรอ้มโหลดสมัภาระ 1 ชิน้ ไมเ่กนิ 23 กก. 

• คา่รถเดนิทาง และ คา่ธรรมเนียมทางดว่น และจดุจอดรถตามสถานทีต่า่ง ๆ 

• คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น 

• ซติีท้ัวรฮ์อ่งกงพรอ้มไกดท์อ้งถิน่พูดไทย 

• ตั๋ว ไป-กลับ กระเชา้นองปิง (แบบธรรมดา) 

 



ราคานี ้ไมร่วม 

• คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ HKG30 

• คา่ใชจ้า่ยทีอ่ยูน่อกเหนือโปรแกรมทัวร ์เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัลา้ง 

• คา่ประกนัการเดนิทาง และ คุม้ครองกรณีตดิเชือ้โควดิ 19 

• คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  และ ภาษี 7% ส าหรับลกูคา้กลุม่องคก์รทีต่อ้งการทีน่ าไปหักเป็นคา่ใชจ้า่ย 

• คา่ทีต่รวจ ATK (แนะน าน ามาจากเมอืงไทย) 

  

 
 
 
 
 

1. สามารถสอบถาม เพือ่เช็คแพ็คเกจตามวันทีท่า่นตอ้งการเดนิทาง โดยทา่นสามารถ แอด

ไลนs์weetbeetravel2 หรอื โทร 094-324-8008 และ 02-278-3064 e-mail: sweetbeetravel@yahoo.com 

 

2. เมือ่ตกลงรายละเอยีดพรอ้มจองแลว้ ทางบรษัิทจะจองตั๋วเครือ่งบนิและทีพ่ักให ้โดยทางบรษัิทจะท า

การจองตั๋วเครื่องบนิพรอ้มส่ง booking การจองตั๋วไปใหเ้พื่อตรวจเช็ค ค าน าหนา้นาม, ชือ่ และ นามสกุล 

ถกูตอ้งตรงตามหนา้หนังสอืเดนิทางหรอืไม ่พรอ้มตรวจสอบวันเวลาเดนิทาง เสน้ทางบนิอกีครัง้ 

 

3. ทางบรษัิทจะขออนุญาตสง่ใบเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย โดยจะเรยีกเก็บคา่ตั๋วเครือ่งบนิ และ ค่ามัดจ าทีพ่ัก

บางส่วนก่อน โดยที่หลังจากลูกคา้ไดช้ าระตามใบเรียกเก็บมาแลว้ ทางบรษัิทจะท าการออกตั๋วเครื่องบนิให ้

ทันทีและส่งตั๋วเครื่องบินใหท้างไลน์ หรือ อีเมล์ ภายใน 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นจะท าการส่งใบ 

Confirmation Voucher จากทางโรงแรมให ้

 

4.  ค่าใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทจะขออนุญาตเก็บอกีครัง้กอ่นเดนิทาง 20 วัน และ หลังจากนัน้กอ่น

เดินทาง 10 วันทางบริษัทจะท าการจัดส่งเอกสารท่องเที่ยวต่างๆ, ตั๋วเครื่องบิน,  ใบ Hotel Confirmation 

Voucher และ คูม่อืการทอ่งเทีย่วของเมอืงทีท่า่นจะไปใหท้างบรกิารขนสง่ตา่งๆ อกีครัง้   

 

 

การยกเลกิแพ็คเกจ 

 

ในกรณีทีต่อ้งการยกเลกิการจองแพ็คเกจโปรดแจง้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 28 วัน โดยบรษัิทขอสงวน

สทิธิด์ูเป็นกรณีไป ว่าสามารถท าไดห้รอืไม่เพราะตอ้งดูเงือ่นไขรายละเอยีดของตั๋วเครื่องบนิและโรงแรมทีท่ า

การจองว่าสามารถยกเลกิไดห้รอืไม่ หากสามารถยกเลกิหรือเลือ่นไดท้างบรษัิทยนิดทีีจ่ะยกเลกิหรอืเลือ่นให ้

แบบไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

วธิกีารจองแพ็คเกจ 



ขอ้ก าหนดปกต ิ0+3 ในการเดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกง 
 
นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งท าการตรวจ ATK และมผีลเป็นลบ 24 ชัว่โมงกอ่นขึน้เครือ่งบนิเดนิทางสูฮ่อ่งกง และไม่

จ าเป็นตอ้งตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 

 

• นักทอ่งเทีย่วตอ้งกรอกแบบฟอรม์ออนไลน ์Health Declaration Form (www.chp.gov.hk/hdf) 

หลังจากผลตรวจ ATK เป็นลบ และ หลักจากสง่เอกสารหลักฐานยนืยันเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะสรา้ง 

green QR Code เพือ่ใหท้า่นน าไปแสดงทีเ่คา้เตอรเ์ช็คอนิของสายการบนิทีส่นามบนิ  และ แสดงที่

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ตม.) ทีส่นามบนิฮอ่งกง 

• ส าหรับผูท้ีอ่าย ุ12 ปีขึน้ไปและไมใ่ชช่าวฮอ่งกง ตอ้งไดร้ับวัคซนีทีไ่ดร้ับการยอมรับครบ และ แสดง

หลักฐานการฉีดวัคซนี หรอื ใบรับรองแพทย ์

• นักทอ่งเทีย่วตอ้งโหลดแอพพลเิคชัน่ Leave Home Safe ส าหรับใชง้านระหวา่งทีท่อ่งเทีย่วในฮอ่งกง 

• รหัสของทา่นในแอพพลเิคชัน่ Leave Home Safe จะอยูใ่นรหัส “Amber” ในชว่ง 3 วันแรกทีท่า่นเทีย่ว

ในฮอ่งกง และ จะเปลีย่นเป็น Blue Code ในเชา้วันที ่4 ถา้หากผลตรวจ PCR เป็นลบในวันกอ่นหนา้ 

 

การตรวจ Covid-19 เมือ่เดนิทางมาถงึและระหวา่งพ านกัอยูใ่นฮอ่งกง 
 

จะตอ้งตรวจ RT-PCR ในระหวา่งชว่งเฝ้าระวัง สามารถตรวจไดท้ี ่Community Testing Centre (CTC) 
หรอื สถานพยาบาลทอ้งถิน่ทีไ่ดร้ับการรับรอง โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ โดยทา่นสามารถจองควิออนไลนไ์ด ้
ตรวจสอบรายชือ่สถานพยาบาลไดท้ี ่www.communitytest.gov.hk/en/  

การตรวจในระหวา่งพ านกัในฮอ่งกง 

• วันแรกทีม่าถงึนับเป็น DAY 0 - ท าการตรวจ RT-PCR เมือ่เดนิทางถงึสนามบนิฮอ่งกง 

• วันที ่3 ของการพ านักในฮอ่งกง นับเป็น DAY 2 - ท าการตรวจ RT-PCR ในสถานทีท่างรัฐจัดให ้

• ทา่นตอ้งตรวจ ATK ดว้ยตัวเองทกุวัน เริม่ตัง้แต ่DAY 1 ถงึ DAY 7 และสง่ผลผา่นทางแอพ Leave 
Home Safe 

 
สถานทีท่ ีอ่นุญาตใหเ้ขา้ระหวา่งชว่งเวลาเฝ้าระวงั 

กอ่นเขา้สถานทีใ่ดๆ ในฮอ่งกง ทา่นตอ้งสแกน QR Code ผา่นแอพพลเิคชัน่ Leave Home Safe ในมอื
ถอืของทา่น ในชว่ง 3 วันแรกของการพ านักในฮอ่งกง เครือ่งหมายของทา่นจะขึน้เป็นสเีหลอืง Amber Code  
ซึง่จะมขีอ้ก าหนดสถานทีบ่างแหง่ทีท่า่นไมส่ามารถเขา้ได ้(B) ดังนี้ 
  

A : สามารถเขา้ใชบ้รกิารได ้ B : ไมส่ามารถเขา้ใชบ้รกิารได ้

ขนสง่สาธารณะ กระเชา้นองปิง และ กระเชา้
สวนสนุก 

น่ังรับประทานอาหารในรา้นอาหาร และ บาร ์ผับ 
แตอ่นุญาตใหซ้ือ้กลับบา้นได ้

ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต / ตลาด* / หา้งสรรพสนิคา้* ไนตค์ลับ / คลับ 

สวนสนุก พพิธิภัณฑ ์และ สถานทีจ่ัดการ
แสดง 

คาราโอเกะ 

งานอเีวน้ท ์งานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้* โรงภาพยนตร ์

รา้นตัดผมชาย รา้นท าผมหญงิ สถานทีอ่อกก าลังกาย 

สถานทีท่างศาสนา* สระวา่ยน ้า 

เสน้ทางเดนิเขา / เกาะตา่งๆ / สนามแขง่มา้  

*ไมร่วมถงึสถานทีจ่ัดเลีย้ง ( การน่ังรับประทาน) ในสถานทีนั่น้ๆ  

 

http://www.chp.gov.hk/hdf
http://www.communitytest.gov.hk/en/

