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  06.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ K  

  ประตู 7  สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
08.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ HX768 
12.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน  เช็กลัปก๊อก สนามบินแห่งนี้ลงทุนด้วยเงินจ านวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการ

ถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา  เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว ให้ท่านรอหัวหน้าทัวร์ ณ สายพาน รับกระเป๋า เพื่อน าท่านออก ทางออก B เพื่อพบไกด์
ท้องถิ่น 

วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง                                                                     (  -  / - / เย็น )      
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สายการบิน HONGKONG AIRLINES ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-200 จ  านวน 283 ที่นัง่ จัดที่นัง่
แบบ 2-4-2 มีจอทีวีทุกท่ีนัง่พรอ้ม บรกิารอาหารรอ้นเสรฟิและเครือ่งดื่ม ทั้งขาไปและขากลบั 

 
ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน)  ขาช้อปทั้งหลายต่างรู้ดีว่าหาก ก าลังมองหาสินค้า
แฟชั่น หรือ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองเสริมความงามแล้ว ละก็ ต้องมาที่ฮ่องกง เพราะที่นี่คือเมืองในฝันของ
นักช้อป ที่มีทั้งร้านค้าน าสมัยและมีชื่อเสียงจ าหน่ายเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังจากทั่วโลก รวมไปถึ งเสื้อผ้า
จากดีไซน์เนอร์ท้องถิ่น รวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด กล้องดิจิตอลวีดีโอ หรือ แท็บเล็ตแบรนด์ดังจากทั่ว
โลกในราคาที่ถูกที่สุดอยู่ใช่หรือไม่ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล คุณเลือกสรรได้ตามต้องการที่ ฮ่องกง 
เท่านั้น เพราะที่นี่มีห้างและถนนที่ขายสินค้าดิจิตอลโดยเฉพาะที่จะคอยกระตุ้นต่อมอยากของเหล่าสาวก
ไอทีทั้งหลาย ด้วยสินค้าดิจิตอลรุ่นใหม่ รวมไปถึงฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือ แม้กระทั่ง
ชุดโฮมเธียเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด 
 

  ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตคาร   
น าท่านชม  A Symphony of Lights  ความมหัศจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ าคืน  การแสดง
มัลติมีเดียสุดตระการตานี้ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงแบบถาวรที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดในโลก ครอบคลุมอาคารและตึกระฟ้าส าคัญๆ ที่ตั้งอยู่สองฝากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย รวมกว่า 40 แห่ง 
บนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประกับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็น
สีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง 
น่าท่านเข้าสู่ที    PANDA  HOTEL /  PENTA  HOTEL  /   SAV HOTEL   หรือเทียบเท่า 3 * 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ มซ ่า ณ ภัตตาคาร  

  กรณี ซื้อ กระเช้านองปิง (พระใหญ่)   เพิ ม ผู้ใหญ่และ เด็ก ท่านละ 1,500 บาท  

วนัท่ีสองของการเดินทาง             ดิสนียแ์ลนด ์เต็มวนั     (  เชา้  / - / -  )      
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(ขาไปลงจากกระเช้า น่าท่านนั งรถไฟเดินทางไปดิสนีย์แลนด์ ขากลับ รถโค้ชปรับอากาศ กรณี
เดินทางน้อยกว่า 5 ท่านน่าท่านนั งรถแท็กซี ) 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  (Hongkong Disney Land) ท่านจะได้พบกับเคร่ืองเล่นอัน
ทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชียซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ด้วยกัน อันได้แก่ MAINSTREET 
USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ ระลึก ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาดมากมาย   ส่วนต่อมาคือ 
TOMORROWLAND ท่านจะได้สนุกกับเคร่ืองเล่นอันทันสมัยสไตล์ “โลกอนาคต”   และสุดสนุกกับ
เมืองเทพนิยาย FANTASYLAND ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตากับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่น
ชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้&มินนี่ หมีพูและพ้องเพื่อน และเหล่าบรรดาตัว
การ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน     ตามต่อด้วย ADVENTURELAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่า
ตื่นเต้น ท่านจะได้ล่องเรือในป่าอันน่าสนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตว์ป่าอันน่า
ตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกับบ้านต้นไม้ของ ทาร์ซาน   เดินต่อไปยัง 
IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ 
โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง  IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเคร่ือง

ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาติของไทย   Toy 
Story Land    โซนนี้จะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดใน Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่นจาก
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดัง  
Toy Story   เพลิดเพลินกับของเล่นมากมาย หรือ พึ่งเปิดได้ใหม่ไม่นานมานี้ เคร่ืองเล่นที่หวาดเสียวที่สุด
ในแดนตะวันตก! ที่ กริซลีย์ กัลซ์ GRIZZLY GULCH  ให้ท่านได้ สัมผัสเคร่ืองเล่นอันหวาดเสียว ที่ไม่
เป็ นลองกั บ  SPACE MOUNTAIN  คื อ  BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   
หรือ บิ๊ก กริซลีย์ เมาท์เทน รันอะเวย์    
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ใหม่ ล่าสุด  สตาร์ วอร์ส มาแล้ว สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้“สตาร์ วอร์ส ทูมอร์โรว์แลนด์ เทคโอเวอร์” 
นับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา! พร้อมพบตัวละคร ในภาพยนตร์ และเดินทางสู่ฐานลับของ
ขบวนการต่อต้านจักรวรรดิ ซึ งคุณจะได้พบกับฮีโร่ที ยิ งใหญ่ที สุดของมหากาพย์สตาร์ วอร์ส 
https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/  

ให้ท่านสนุกสนานกับเคร่ืองเล่นตามอัธยาศัย  
   (อิสระอาหารเที่ยง/ค่ าเพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับเคร่ืองเล่นได้อย่างเต็มที่)   

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์จะระงับการแสดงดอกไม้ไฟของสวนสนุกชั วคราวตั้งแต่วันที  2 มกราคม 2018 เป็น
ต้นไป   จนกว่าจะมีการแจ้งล่วงหน้า 
น่าท่านเข้าสู่ที    PANDA  HOTEL /  PENTA  HOTEL  /   SAV HOTEL   หรือเทียบเท่า 3 * 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ มซ ่า ณ ภัตตาคาร  

 
น าท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “แชกงหมิว” ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การ
แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหัน  จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ และการเร่ิมต้น
ปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยความเชื่อของชาวฮ่องกง กังหันลม จะพาชีวิตราบร่ืน
ล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม   
  
น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง  ท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท็อปท้องถิ่น
ของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค   
 

เที ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนาท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของ
ฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้
ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวง
จุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนาของฮ่องกงพร้อมทั้ง
ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ    

วนัท่ีสามของการเดินทาง    ฮ่องกง-ซิต้ีทวัร-์กรุงเทพฯ    (  เชา้  / เท่ียง / -  )      

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/
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พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด 
REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งคร้ังจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับ
พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเร่ืองเนื้อคู่ 
ณ จุดนี้ได้อีกด้วย.     
 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

00.40 น.     ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ HX 773  
03.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
   *************************** 
22.45 /23.55 น.    ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ HX 761   
00.10/02.55  น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
                               **********************ขอบพระคุณอย่างสูง***************************** 
 
การท่องเที ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื อเป็นการส่งเสริมการท่องเที ยวดังกล่าวคือร้าน

หยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี  เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ ม ทาง

บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื อนไขดังกล่าวแล้ว  

 ** หากท่านที ต้องออกตั๋วภายใน (เครื องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที เจ้าหน้าที ทุกครั้งก่อนท่าาการ

ออกตั๋วเนื องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

เนื องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 



 

 

 

 

 

HKG3_ HX HKG-DSN 3D 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์   HKG3 DIS 3D2N MAR18-HX-W24 

 ก่าหนดเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

(ห้องละ 2 ท่าน) 
ท่านละ 

เด็ก(ต ่ากว่า 12 ปี) 
มีเตียงเสริม 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็ก(ต ่ากว่า 12 ปี) 
ไม่มีเตียงเสริม 
พักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

พักท่านเดียว 

เพิ ม 

20-22,26-28,27-29 มกราคม 17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,500.- 

2-4,3-5,9-11,10-12 กุมภาพันธ ์ 17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,500.- 

9-10,10-12,16-18,17-19        

มีนาคม 
18,900.- 17,900.- 16,900.- 4,000.- 

24-26 มีนาคม  ไฟส์บิน 

BKK-HKG CX700 : 0825-1210 

HKG-BKK CX709 : 2225-0015 

19,900.- 18,900.- 17,900.- 4,000.- 

  

กรณี กระเช้านองปิง 360 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม  ทางบริษัทฯ   น่าคณะ ขึ้นไหว้พระโดยใชร้ถแทน 

..ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์กรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางอยา่งละเอียด

เป็นท่ีพอใจแลว้จงึวางมดัจ  า เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง.. 

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

ความเหมาะสมทั้งนี้ ค านึงถึงผลประโยชน ์ของลูกคา้เป็นหลกั** 

 อัตราค่าบริการรวม   ค่าตั๋วเคร่ืองบินกรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ (ต๋ัวกรุ๊ป)/ ภาษีสนามบินทุกแห่ง //ค่าธรรมเนียมภาษีน้ ามัน 
// ค่าประกันภัยทางอากาศ // ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ//ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม // ค่ารถ
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โค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ //ค่าอาหารตามรายการ //ค่าน้ าหนักสัมภาระตามที่สายการบินก าหนดท่านละ 20 
กิโลกรัม //ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 
อัตราค่าบริการไม่รวม  ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก //ค่าทิปไกด์,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ 500 บาท /1 ลูกค้า/ตลอดทริป  
// ค่าท าหนังสือเดินทาง //ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย //ค่าน้ าหนักเกินพิกัดที่สายการบินก าหนด// 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ //ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
3% // ทัวร์ราคาโปรโมชั่น ไม่มีแจกกระเป๋า //  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ที่เกินราคาที่ก าหนดไว้ 
 
 
เอกสารที ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ,มีหน้าว่างไม่ต่ ากว่า 2 หน้า 
 
เงื อนไขการจอง  
1.มัดจ าท่านละ 5,000 บาท (ยกเว้นช่วงเทศกาล ท่านละ 10,000 บาท) พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือ
เดินทางมาที่ บริษัทฯ  ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
 
เงื อนไขการยกเลิก  
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
2.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
3.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 10-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณ ี
หมายเหตุ  คณะทัวร์ครบ 8-10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) คณะทัวร์ครบ 15 ท่าน มี 
หัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ//บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม  
ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง, ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการให้บริการ 
และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ //  เน่ืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ 
การใช้บริการใดๆ บริการหนึ่ง ตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ 
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี //  ราคาอาจมีการปรับขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการ 
เปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ / หรือรัฐบาลจีนและฮ่องกงประกาศ 
ปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
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เนื องจาก  ฮ่องกง รณรงค์เรื องการใช่ถุง  กรณีไปซื้อของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจาก 

ร้านค้า ต้องจ่ายเพิ มอีก 50 เซ็นต์ กรุณา พกถุงผ้าไปด้วยทุกครั้งที่จับจ่ายซื้อของทุกชนิด 

 
 


