
 

 
 

HONG KONG SUD HIT PACKAGE  
ไหว้พระ ขอพร เสริมบารมีที่ฮ่องกง 3 วนั 2 คืน 

เดินทางกบัสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ 
น ้าหนักสัมภาระโหลด 20 กก.  พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง 

**เดนิทาง 2 ท่านขึน้ไป เลือกวนัเดนิทางเองได้** 

 

มีรถรับ-ส่งไปกลบัสนามบิน | ไกด์คนไทยพาเที่ยว | มีอาหารเช้าให้ 1 มื้อ                                                     
ไหว้เจ้าแม่กวนอมิกู้เงินวดัฮองฮัม | วดัแชกงหมิว | วดัหวงัต้าเซียน | ช็อปป้ิง 

Avenue of Stars | ย่านจิมซาจุ่ย    
 

เลือกโรงแรมที่พกัได้ ย่านใจกลางเมือง หาของกนิสะดวก ไม่ต้องกลัวอด 
 

 

    
 
 

เดินทางวนันี ้- 31 มีนาคม 2566 

เร่ิมต้นท่านละ 

12,900.- 



 

 

 

 

เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิใหท้่านเช็คอนิทีเ่คาน์เตอรส์ายการบนิ ฮอ่งกงแอรไ์ลน์ HONGKONG AIRLINES 

น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 20 กโิลกรัม และ น ้าหนักสมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งท่านละ 7 กโิลกรัม ( กรณุา

เดนิทางถงึสนามบนิลว่งหนา้ กอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง ) 

เดนิทางออกจากสนามบนิสุวรรณภูมบินิตรงสู่สนามบนินานาชาตเิช็กแลปก๊อก  ประเทศฮ่องกง พรอ้มบรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยทา่นสามารถเลอืกเทีย่วบนิไดจ้าก ตารางขา้งลา่งน้ี 

ตารางเทีย่วบนิขาไป สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิฮอ่งกง 

เทีย่วบนิ เสน้ทาง ออก ถงึ 

HX 780 BKK - HKG 02:00 05:55 

HX 776 BKK - HKG 15:10 18:55 

HX 766 BKK - HKG 21:55 01:40 +1 วนั 

 

หลังจากทีท่า่นผา่นขัน้ตอนทางศลุกากร และรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถมารับทา่นตามเวลานัดหมายเพือ่

เดนิทางสูโ่รงแรม ( ท่านสามารถเลอืกโรงแรมไดต้ามตารางทา้ยเอกสาร ) ส าหรับลูกคา้ทีเ่ดนิทางถงึสนามบนิกอ่นเวลา 

09:00 น. รบกวนลกูคา้น่ังรอในจดุทีม่ทีีน่ั่ง เน่ืองจากทางเจา้หนา้ทีจ่ะเริม่บรกิารรับลกูคา้เวลา 09:00 น.  

โดยเจา้หนา้ทีจ่ะคอยอยูท่ีป่ระตทูางออก B เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้เวลาทีไ่กดจ์ะมารับทีโ่รงแรมในวันรุง่ขึน้ และ น าทา่น

ขึน้รถโคช้ปรับอากาศ ( จะเป็นรถจอยกบัทา่นอืน่ ไมใ่ชร่ถสว่นตัว ) จากนัน้เดนิทางไปยังโรงแรมทีท่า่นไดเ้ลอืกไว ้ 

เช็คอนิเขา้ทีพ่ัก ท่านสามารถฝากกระเป๋าไวท้ีล่็อบบีข้องโรงแรมหากยังไม่ถงึเวลาเช็คอนิ โดยสว่นใหญ่โรงแรม

จะใหท้า่นเช็คอนิเขา้ทีพ่ักประมาณบา่ยสองโมงเป็นตน้ไป  

จากนัน้อสิระท่องเทีย่วเมอืงฮ่องกง (สามารถซือ้บัตรเพื่อไปเทีย่วฮ่องกงดสินียแ์ลนดไ์ด ้โดยสอบถามราคาได ้

จากทางบรษัิท) อสิระรับประทานอาหาร พักผอ่นตามอัธยาศัย 

*ทางโรงแรมอาจเก็บค่ามัดจ า เพื่อเป็นการประกัน กรณีที่เกดิความเสยีหายต่อหอ้งพัก หรือทานเครื่องดืม่ใน

ตูเ้ย็น โดยทา่นสามารถใหเ้ป็นเงนิสดหรอืบัตรเครดติได ้

 

 

ไกดค์นไทย มารับทา่น ณ โรงแรมทีพ่ักตามเวลานัดหมาย (จะเป็นรถจอยกบัทา่นอืน่)   

จากนัน้น าทา่นไปรับประทานอาหารเชา้นอกโรงแรม และน าทา่นไปสกัการะเจา้แมก่วนอมิ ทีวั่ดเจา้แมก่วนอมิ 

Hung Hom หรอืเจา้แมก่วนอมิกูเ้งนิ  วัดน้ีจะขึน้ชือ่เรือ่งโชคลาภ ความมั่งคั่งร ่ารวย  

รายละเอยีดแพ็คเกจทวัร ์: เดนิทางข ัน้ต า่ 2 ทา่น 

วนัที ่1 Bangkok - Hong Kong ( No Meal ) 

วนัที ่2 Hong Kong Half Day City Tour ( ฟร!ี อาหารเชา้ ) 



 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วัดแชกงหมวิ หรือ วัดกังหันน าโชค ซึง่เป็นวัดที่คนฮ่องกงใหค้วามนับถือกันอย่าง

มากมายมาเป็นเวลากว่า 400 ปี วัดน้ีขึน้ชือ่ในเรื่องของความศักดิส์ทิธิเ์รื่องทรัพยส์นิ เงนิทอง โดยมเีจา้พ่อแชกง และ

ดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ซึง่ทีวั่ดแห่งน้ีในชว่งเทศกาลตรุษจนี หรอืปีใหม่ของคนจนีจะมผีูค้นมาขอพร และรับของที่

ระลกึมงคลจากทางวัดเป็นจ านวนมาก เพือ่ความเป็นศริมิงคล และเสรมิบารม ีแกปี้ชง และใหโ้ชคดตีลอดไป 

 

เดนิทางสู่ วัดหวังตา้เซยีน วัดแห่งน้ีขึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธิใ์นการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ จงึไดร้ับการนับถอืเป็น

พเิศษจากบรรดาผูเ้จ็บไขไ้ดป่้วย นอกจากนัน้ทีวั่ดนี้ยังมทีางขึน้ทีม่ลีักษณะทีถู่กตอ้งตามฮวงจุย้ คอืเหมอืนทางขึ้นมังกร 

และทีวั่ดแหง่น้ียังมรีปูป้ันนักษัตร ใหท้า่นไดข้อพรกบัเทพประจ าปีนักษัตรประจ าปีเกดิของแตล่ะทา่น 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทาง เยีย่มชมโรงงานจวิเวลรี่ ทีข่ ึน้ชือ่ของเกาะฮอ่งกง ซึง่ถอืไดว้่าเป็นเครือ่งรางน าโชคของ

คนฮอ่งกงและเชือ่ถอืเป็นจ านวนมากอกีดว้ย 

และ สง่ทา่นที ่Avenue of Stars หรอื ยา่นจมิซาจุย่  (มคีา่ทปิไกดท์า่นละ 50 เหรยีญ) จากนัน้อสิระทอ่งเทีย่ว 

และรับประทานอาหารตามอัธยาศัย และเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวน ทา่นสามารถเดนิทางกลับทีพ่กัไดด้ว้ยตัวทา่นเองตาม

เวลาทีต่อ้งการ  

 

 

อสิระรับประทานอาหารเชา้ ( ราคาไมร่วมอาหารเชา้ ณ โรงแรม โดยทา่นสามารถซือ้เพิม่ โปรดสอบถามจากทาง

บรษัิท ) 

จากนัน้อสิระทอ่งเทีย่วและพักผอ่นตามอัธยาศัย กบัยา่นชอปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของฝ่ังเกาลูน ไมว่า่จะเป็นชอปป้ิง ณ 

จมิซาจุย่ ถนนนาธาน หรอื สามารถเลอืกน่ังรถไฟฟ้าใตด้นิลอดอา่ววคิตอเรยีฝ่ังฮอ่งกงอยา่ง ยา่นเซ็นทรัล, หวา่นไจ๊ และ 

อกีมากมาย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหค้ าปรกึษา และแนะน าวางแผนการเดนิทางได ้ 

วนัที ่3 Hong Kong - Bangkok  ( No Meal ) 



 

โดยใหท้่านเช็คเอา้ท์ออกจากโรงแรมก่อนเวลาเที่ยง และท่านสามารถฝากกระเป๋าเดนิทางไวท้ี่ล็อบบี้ของ

โรงแรมได ้(ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย) จนถงึเวลาอันสมควร 

รถมารับทา่นตามเวลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเช็กแลปกอ๊ก ( จะเป็นรถจอยกบัทา่นอืน่ ) โดยรถจะมา

รับทา่นประมาณ 3 ชัว่โมงกอ่นถงึเวลาเครือ่งออก  

(คนืวันกอ่นเดนิทางกลับ จะมกีระดาษ Message ขอ้ความมาสอดใตป้ระตหูอ้งพัก เพือ่แจง้เวลาและรายละเอยีด

ของรถทีม่ารับไปสง่ทีส่นามบนิฮอ่งกง) 

ใหท้่านเช็คอนิทีเ่คาน์เตอรส์ายการบนิ ฮ่องกงแอรไ์ลน์ HONGKONG AIRLINES น ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้ง

เครือ่งทา่นละ 20 กโิลกรัม และ น ้าหนักสมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งทา่นละ 7 กโิลกรัม  

เดนิทางออกจากสนามบนิเช็กแลปก๊อก พรอ้มบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง โดยท่านสามารถเลือก

เทีย่วบนิไดจ้าก ตารางขา้งลา่งน้ี 

ตารางเทีย่วบนิขากลบั สนามบนิฮอ่งกง - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เทีย่วบนิ เสน้ทาง ออก ถงึ 

HX 775 HKG - BKK 12:10 14:10 

HX 765 HKG - BKK 19:05 20:55 

HX 779 HKG - BKK 21:35 23:10 

 

เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มรอยยิม้และความประทับใจ 

 

 

ทา่นสามารถเลอืกโรงแรมไดต้ามตารางดา้นลา่งนี ้

ครบ 2 ทา่น ออกเดนิทางไดเ้ลย ไมต่อ้งรอกรุป๊เต็ม 

โรงแรม ชว่งวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็ก มเีตยีง 

อายไุมเ่กนิ 12 ปี 

เด็ก ไมม่เีตยีง 

อายไุมเ่กนิ 12 ปี 

Panda Hotel 
(MTR Tai Wo Hau) 

วนันี ้- 31 ม.ีค. 66 12,900 บาท 11,500 บาท 9,500 บาท 



• FREE WIFI ในหอ้งพกั 

• หอ้ง Deluxe Room  

• ไมร่วมคา่ทปิไกด ์50 เหรยีญ 

Peak Day Surcharge :  

เขา้พักคนืวันศกุร ์คนืวันเสาร ์เพิม่ทา่นละ 300 บาทตอ่ทา่น/คนื 

 

หอ้งขนาด 20 ตร.ม. 

 

 

โรงแรม ชว่งวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็ก มเีตยีง 

อายไุมเ่กนิ 12 ปี 

เด็ก ไมม่เีตยีง 

อายไุมเ่กนิ 12 ปี 

Prudential 

Hotel 

(MTR Jordan) 

วนันี ้- 31 ม.ีค. 66 13,500 บาท 12,000 บาท 9,500 บาท 

• FREE WIFI ในหอ้งพกั 

• หอ้ง Superior Twin Room 

• ไมร่วมคา่ทปิไกด ์50 เหรยีญ 

• เตยีง Double Bed เพิม่ทา่นละ 400 บาทตอ่คนื 

Peak Day Surcharge :  

เขา้พักคนืวันศกุร ์คนืวันเสาร ์เพิม่ทา่นละ 300 บาทตอ่ทา่น/คนื 

 

หอ้งขนาด 22 ตร.ม. 

 

 

โรงแรม ชว่งวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็ก มเีตยีง 

อายไุมเ่กนิ 12 ปี 

เด็ก ไมม่เีตยีง 

อายไุมเ่กนิ 12 ปี 

The Cityview 
(MTR Yau Ma Tei) 

วนันี ้- 31 ม.ีค. 66 14,200 บาท 12,700 บาท 9,500 บาท 



สนใจเดนิทางหรอืจองแพคเกจฮอ่งกง 

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิไดจ้า้  ID LINE : sweetbeetravel2 

ยนิดใีหบ้รกิาร ค าแนะน า ขอ้มลูตา่งๆ ในการเทีย่วฮอ่งกงคะ่ 

 

• FREE WIFI ในหอ้งพกั 

• หอ้ง Economy Room  

• ไมร่วมคา่ทปิไกด ์50 เหรยีญ 

Peak Day Surcharge :  

เขา้พักคนืวันที ่16 - 31 ม.ีค. เพิม่ทา่นละ 700 บาทตอ่ทา่น/คนื 

 

หอ้งขนาด 15 ตร.ม. 

 

  

โรงแรม ชว่งวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็ก มเีตยีง 

อายไุมเ่กนิ 12 ปี 

เด็ก ไมม่เีตยีง 

อายไุมเ่กนิ 12 ปี 

MIRA Hotel 
(MTR Tsim Sha Tsui) 

วนันี ้- 31 ม.ีค. 66 14,500 บาท 13,000 บาท 9,500 บาท 

• FREE WIFI ในหอ้งพกั 

• หอ้ง City Room  

• ไมร่วมคา่ทปิไกด ์50 เหรยีญ 

Peak Day Surcharge :  

เขา้พักคนืวันศกุร ์คนืวันเสาร ์เพิม่ทา่นละ 500 บาท 

 

หอ้งขนาด 20 ตร.ม. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหต ุ:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

เป็นตน้โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกและปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

** ผูเ้ดนิทางทกุทา่นจ าเป็นตอ้งมปีระกนัการเดนิทางทีค่รอบคลมุการรกัษา กรณีตดิเชือ้โควดิ 19 ทางบรษิทัมจี าหนา่ย

ในราคาทา่นละ 420 บาท 

ราคานีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ เสน้ทางกรงุเทพฯ <> ฮอ่งกง สายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์

• บรกิารโหลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่ง 20 กก. และ สมัภาระตดิตัว 7 กก. 

• คา่รถเดนิทาง และ คา่ธรรมเนียมทางดว่นและจดุจอดรถตามสถานทีต่า่ง ๆ 

• คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น 

• ซติีท้ัวรฮ์อ่งกงพรอ้มไกดท์อ้งถิน่พูดไทย 
 

ราคานี ้ไมร่วม 

• คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 50 เหรยีญฮอ่งกง 

• 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 LINE : 

sweetbeetravel2 หรอื โทร 094-324-8008 และ 02-278-3064 e-mail: sweetbeetravel@yahoo.com 

2. เมือ่ตกลงรายละเอยีดพรอ้มจองแลว้ ทางบรษัิทจะจองตั๋วเครือ่งบนิและทีพ่ักให ้โดยทางบรษัิทจะท าการจอง

ตั๋วเครื่องบนิพรอ้มสง่ booking การจองตั๋วไปใหเ้พือ่ตรวจเช็ค ค าน าหนา้นาม, ชือ่ และ นามสกุล ถูกตอ้งตรงตามหนา้

หนังสอืเดนิทางหรอืไม ่พรอ้มตรวจสอบวันเวลาเดนิทาง เสน้ทางบนิอกีครัง้ 

3. ทางบรษัิทจะขออนุญาตสง่ใบเรยีกเก็บคา่ใชจ้่าย โดยจะเรยีกเก็บค่าตั๋วเครือ่งบนิ และ ค่ามัดจ าทีพ่ักบางสว่น

ก่อน โดยที่หลังจากลูกคา้ไดช้ าระตามใบเรียกเก็บมาแลว้ ทางบริษัทจะท าการออกตั๋วเครื่องบนิใหท้ันทีและส่งตั๋ว

เครื่องบนิใหท้างไลน์ หรือ อเีมล ์ภายใน 1 ชั่วโมง และหลังจากนัน้จะท าการส่งใบ Confirmation Voucher จากทาง

โรงแรมให ้

4.  ค่าใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทจะขออนุญาตเก็บอกีครัง้กอ่นเดนิทาง 20 วัน และ หลังจากนัน้กอ่นเดนิทาง 

10 วันทางบรษัิทจะท าการจัดสง่เอกสารทอ่งเทีย่วตา่งๆ, ตั๋วเครือ่งบนิ,  ใบ Hotel Confirmation Voucher และ คู่มอืการ

ทอ่งเทีย่วของเมอืงทีท่า่นจะไปใหท้างบรกิารขนสง่ตา่งๆ อกีครัง้   

การยกเลกิแพ็คเกจ 

ในกรณีทีต่อ้งการยกเลกิการจองแพ็คเกจโปรดแจง้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 28 วัน โดยบรษัิทขอสงวนสทิธิด์เูป็น

กรณีไป ว่าสามารถท าไดห้รือไม่เพราะตอ้งดูเงือ่นไขรายละเอยีดของตั๋วเครื่องบนิและโรงแรมทีท่ าการจองว่าสามารถ

ยกเลกิไดห้รอืไม ่หากสามารถยกเลกิหรอืเลือ่นไดท้างบรษัิทยนิดทีีจ่ะยกเลกิหรอืเลือ่นใหแ้บบไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

วธิกีารจองแพ็คเกจ 


