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04.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ M 
ประตู  6  สายการบินคาร์เธย ์แปซิฟิก แอร์เวย ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

 06.45 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง  โดยสายการบินคาร์เธย ์แปซิฟิก แอร์เวย ์ เท่ียวบินท่ี CX616  
           10.10 น.             เดินทางถึงท่าอากาศยาน  เช็กลปัก๊อก หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ใหท้่านรอ

หวัหนา้ทวัร์ ณ สายพาน รับกระเป๋า เพื่อรอหวัหนา้ทวัร์  น าทุกท่านออก  ทางออก B เพื่อพบไกดท์อ้งถ่ิน   
 

 

วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง                                                                     (  -  / - / เย็น )      
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ให้ท่านได ้อิสระช้อปป้ิงยา่น จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน)  ขาชอ้ปทั้งหลายต่างรู้ดีวา่หาก ก าลงัมองหาสินคา้
แฟชั่น หรือ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองเสริมความงามแลว้ ละก็ ตอ้งมาท่ีฮ่องกง เพราะท่ีน่ีคือเมืองในฝันของ
นกัชอ้ป ท่ีมีทั้งร้านคา้น าสมยัและมีช่ือเสียงจ าหน่ายเคร่ืองส าอางแบรนด์ดงัจากทัว่โลก รวมไปถึงเส้ือผา้
จากดีไซน์เนอร์ทอ้งถ่ิน รวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด กลอ้งดิจิตอลวีดีโอ หรือ แท็บเล็ตแบรนดด์งัจากทัว่
โลกในราคาท่ีถูกท่ีสุดอยู่ใช่หรือไม่ ไม่ตอ้งมองหาท่ีไหนไกล คุณเลือกสรรได้ตามตอ้งการท่ี ฮ่องกง 
เท่านั้น เพราะท่ีน่ีมีห้างและถนนท่ีขายสินคา้ดิจิตอลโดยเฉพาะท่ีจะคอยกระตุน้ต่อมอยากของเหล่าสาวก
ไอทีทั้งหลาย ดว้ยสินคา้ดิจิตอลรุ่นใหม่ รวมไปถึงฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ หรือ แมก้ระทัง่
ชุดโฮมเธียเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด 
 

  ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตคาร   
น าท่านชม  A Symphony of Lights  ความมหัศจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่ าคืน  การแสดง
มลัติมีเดียสุดตระการตาน้ีไดรั้บการบนัทึกในกินเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงและเสียงแบบถาวรท่ียิง่ใหญ่
ท่ีสุดในโลก ครอบคลุมอาคารและตึกระฟ้าส าคญัๆ ท่ีตั้งอยูส่องฝากฝ่ังของอ่าววิคตอเรีย รวมกวา่ 40 แห่ง 
บนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีจะประกบัประดาดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติช์ก็จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็น
สีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 
น าท่านเข้าสู่ที ่  PANDA  HOTEL /  PENTA  HOTEL  /   CRUISE  HOTEL   หรือเทยีบเท่า 3* 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ ่า ณ ภัตตาคาร  

  กรณ ีซ้ือ กระเช้านองปิง (พระใหญ่)   เพิม่ ผู้ใหญ่และ เดก็ ท่านละ 1,500 บาท  
(ขาไปลงจากกระเช้า น าท่านน่ังรถไฟเดินทางไปดิสนีย์แลนด์ ขากลับ รถโค้ชปรับอากาศ กรณี
เดนิทางน้อยกว่า 5 ท่านน าท่านน่ังรถแท็กซ่ี) 
 
 
 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง             ดิสนียแ์ลนด ์เต็มวนั     (  เชา้  / - / -  )      
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  (Hongkong Disney Land) ท่านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นอนั
ทนัสมยัและสนุกท่ีสุดหน่ึงในเอเชียซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ดว้ยกนั อนัไดแ้ก่ MAINSTREET 
USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของท่ีระลึก ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาดมากมาย  ส่วนต่อมาคือ 
TOMORROWLAND ท่านจะไดส้นุกกบัเคร่ืองเล่นอนัทนัสมยัสไตล์ “โลกอนาคต”   และสุดสนุกกบั
เมืองเทพนิยาย FANTASYLAND ท่านจะได้พบกบัโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการตากบัตวัการ์ตูนท่ีท่านช่ืน
ชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท ์เจา้หญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกก้ี&มินน่ี หมีพูและพอ้งเพื่อน และเหล่าบรรดาตวั
การ์ตูนอนัเป็นท่ีใฝ่ฝันของทุกคน     ตามต่อดว้ย ADVENTURELAND ดินแดนแห่งการผจญภยัอนัน่า
ต่ืนเต้น ท่านจะได้ล่องเรือในป่าอนัน่าสนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภยัไปกบัสัตวป่์าอนัน่า
ต่ืนเตน้นานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกบับา้นตน้ไมข้อง ทาร์ซาน   เดินต่อไปยงั 
IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาติ ซ่ึงแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว ้
โดยตุ๊กตาจะมีการเคล่ือนไหวไปตามเสียงเพลง  IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเคร่ือง

ดนตรีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทกัทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาติของไทย  Toy 
Story Land    โซนน้ีจะเป็นโซนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่นจาก
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ช่ือดงั  
Toy Story   เพลิดเพลินกบัของเล่นมากมาย หรือ พึ่งเปิดไดใ้หม่ไม่นานมาน้ี เคร่ืองเล่นท่ีหวาดเสียวท่ีสุด
ในแดนตะวนัตก! ท่ี กริซลีย ์กลัซ์ GRIZZLY GULCH  ให้ท่านได ้สัมผสัเคร่ืองเล่นอนัหวาดเสียว ท่ีไม่
เป็ นลองกับ  SPACE MOUNTAIN  คื อ  BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   
หรือ บิ๊ก กริซลย์ี เมาท์เทน รันอะเวย์    
 
ใหม่ ล่าสุด  สตาร์ วอร์ส มาแล้ว สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้“สตาร์ วอร์ส ทูมอร์โรว์แลนด์ เทคโอเวอร์” 
นับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา! พร้อมพบตัวละคร ในภาพยนตร์ และเดินทางสู่ฐานลับของ
ขบวนการต่อต้านจักรวรรดิ ซ่ึงคุณจะได้พบกบัฮีโร่ทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของมหากาพย์สตาร์ วอร์ส 
https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/  

ใหท้่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นตามอธัยาศยั  
   (อิสระอาหารเท่ียง/ค ่าเพื่อใหท้่านเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี) ชมไฮไลท ์ของทุกค ่าคืน  

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/
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แขกผูมี้เกรียติทุกท่าน ร่วมเนรมิตประกายพราวแพรวใหป้ระสาทระยิบระยบัดุจเพชรน ้ างาม และ ในช่วง
ส่งทา้ยของแต่ละคืน ชมดอกไมไ้ฟ กระจายตามจงัหวะเสียงเพลง  อนัสวยงามตระการตา  
น าท่านเข้าสู่ที ่  PANDA  HOTEL /  PENTA  HOTEL  /   CRUISE  HOTEL   หรือเทยีบเท่า 3* 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ ่า ณ ภัตตาคาร  

 
น าท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม “แชกงหมิว” ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การ
แกช้ง ตามความเช่ือท่ีวา่ การหมุนกงัหนั  จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผนัจากร้ายกลายเป็นดีได ้และการเร่ิมตน้
ปีใหม่ หลงัวนัตรุษจีน จะตอ้งมีการแกเ้คล็ดท่ีน่ี โดยความเช่ือของชาวฮ่องกง กงัหนัลม จะพาชีวิตราบร่ืน
ลอ้ลมและธุรกิจเงินทองวิง่ฉิว เหมือนกงัหนัลู่ลม   
  
น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์ร่ีท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกง  ท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอท็อปทอ้งถ่ิน
ของฮ่องกง ใหท้่านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบา้นของคนจีนในการใชย้ารักษาโรค   
 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนาท่านเท่ียวเกาะฮ่องกงข้ึนสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของ
ฮ่องกง สัมผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้
ทั้งเกาะอยา่งชดัเจน ทั้งน้ียงัต่ืนตากบัตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ท่ีก่อสร้างตรงตามหลกัฮวง
จุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงคแ์ละตึกอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นนาของฮ่องกงพร้อมทั้ง
ถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ    
 
พร้อมนมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด 
REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพิ่มข้ึน 3 ปี จากนั้นให้ท่านไดรั้บ
พลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดรวมรับพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง อีกทั้งยงัให้ท่านไดข้อพรเร่ืองเน้ือคู่ 
ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย.     
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง    ฮ่องกง-ซิต้ีทวัร-์กรุงเทพฯ    (  เชา้  / เท่ียง / -  )      
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สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.25 น.     ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาร์เธย ์ เท่ียวบินท่ี CX709 
00.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
                        **********************ขอบพระคุณอยา่งสูง***************************** 
การท่องเที่ยวประเทศจีนน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้าน

หยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทาง

บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว  

 ** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าาการ

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 ก าหนดเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

(ห้องละ 2 ท่าน) 
ท่านละ 

เดก็(ต า่กว่า 12 ปี) 
มเีตยีงเสริม 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เดก็(ต า่กว่า 12 ปี) 
ไม่มเีตยีงเสริม 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

พกัท่านเดยีว 

เพิม่ 

 15-17,21-23,22-24 กรกฎาคม 17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,500.- 

4-6,5-7,18-20,19-21,25-27,   

26-28 สงิหาคม 
17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,500.- 

1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-

18,22-24,23-25 กนัยายน 
17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,500.- 

13-15,14-16 ตุลาคม 19,900.- 18,900.- 17,900.- 4,500.- 

10-12,11-13,17-19,18-20,         

24-26,25-27 พฤศจิกายน  
17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,500.- 

1-3,15-17,16-18 ธนัวาคม 17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,500.- 



 

 

 

 

 

HKG3 CX HKG-DSN 3D 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  HKG3 HONGKONG 3D2N DEC17-CX-W24 

 
กรณ ีกระเช้านองปิง 360 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม  ทางบริษทัฯ   น าคณะ ขึน้ไหว้พระโดยใช้รถแทน 

 

 *ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนและภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีเกินกว่าท่ีก าหนด* 
** 8-10 ท่าน ออกเดินทางไม่มีหัวหนา้ทวัร ์15 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหนา้ทวัร ์/ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสมทั้งนี้ ค านึงถึงผลประโยชน ์ของลูกคา้เป็นหลกั** 

 
 อตัราค่าบริการรวม   ค่าตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ (ตัว๋กรุ๊ป)/ ภาษีสนามบินทุกแห่ง //ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนั 
// ค่าประกนัภยัทางอากาศ // ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการ//ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตามโปรแกรม // ค่ารถ
โคช้ปรับอากาศเดินทางตามรายการ //ค่าอาหารตามรายการ //ค่าน ้ าหนักสัมภาระตามท่ีสายการบินก าหนดท่านละ 20 
กิโลกรัม //ทุกท่ีนัง่มีประกนัอุบติัเหตุวงเงินหน่ึงลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
อตัราค่าบริการไม่รวม  ค่าทิปกระเป๋าข้ึนหอ้งพกั //ค่าทปิไกด์,คนขับรถและหัวหน้าทวัร์ 500 บาท /1 ลูกค้า/ตลอดทริป  
ค่าท าหนงัสือเดินทาง //ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย //ค่าน ้าหนกัเกินพิกดัท่ีสายการบินก าหนด// 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหารท่ีสั่งนอกเหนือรายการ //ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  
3% // ทวัร์ราคาโปรโมชัน่ ไม่มีแจกกระเป๋า //  ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ท่ีเกินราคาท่ีก าหนดไว ้
 
 
 
เอกสารทีต้่องใช้ : หนงัสือเดินทางท่ียงัมีอายใุชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางตอ้งไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ,มีหนา้วา่งไม่ต ่ากวา่ 2 หนา้ 
 
เง่ือนไขการจอง  
1.มดัจ าท่านละ 5,000 บาท (ยกเวน้ช่วงเทศกาล ท่านละ 10,000 บาท) พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือ
เดินทางมาท่ี บริษทัฯ  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 
 
เง่ือนไขการยกเลกิ  
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
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2.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัร์ในทุกกรณี 
3.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 10-14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100 เปอร์เซ็นตข์องราคาทวัร์ในทุกกรณี 
หมายเหตุ  คณะทวัร์ครบ 8-10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์ แต่มีไกดท์อ้งถ่ินพูดไทยรับ) คณะทวัร์ครบ 15 ท่าน มี 
หวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ//บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม  
ข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง, ภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการใหบ้ริการ 
และยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั //  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ 
การใชบ้ริการใดๆ บริการหน่ึง ตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอ 
สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี //  ราคาอาจมีการปรับข้ึนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีอตัราแลกเงินมีการ 
เปล่ียนแปลงจนกระทบกบัราคาทวัร์หรือสายการบินปรับข้ึนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ / หรือรัฐบาลจีนและฮ่องกงประกาศ 
ปรับราคาค่าบตัรผา่นประตูสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
 

เน่ืองจาก  ฮ่องกง รณรงค์เร่ืองการใช่ถุง  กรณไีปซ้ือของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจาก 

ร้านค้า ต้องจ่ายเพิม่อกี 50 เซ็นต์ กรุณา พกถุงผา้ไปดว้ยทุกคร้ังท่ีจบัจ่ายซ้ือของทุกชนิด 

 
 


