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ดินแดนแหง่ความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” 

นัง่พีคแทรมถ่ายรปูชมวิววิคตอเรียพีคจดุสงูสดุของฮ่องกง 

หาดรีพลสัเบย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิม + เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ้ีย 

เทพเจา้แหง่โชคลาภ   แกช้ง หมนุกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

ขอเร่ืองสขุภาพรา่งกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ดยิูงไฟเลเซอร ์SYMPHONY  OF  LIGHT 

สดุฟินส.์..ทานอาหารทะเลหม ู่บา้นชาวประมงลียนุมนุ 
 

โดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิค (CX) 

 

 
 

 

 
 
 
 

การนัตีพกัสบายกบัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
ใจกลางแหล่งชอ๊ปป๊ิงจิมซาจ ุย่  ถนนนาธาน 

                                                     EATON  HOTEL  /  PRUDENTIAL HOTEL  
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ก าหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ 

 

             

ก ำหนดกำรเดินทำง 
รำยละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ท่ำน 
พัก

เดี่ยว 
เด็ก 1 ท่ำนพักกบั

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่ำน  
(เสริมเตียง) 

เด็ก 1 ท่ำนพักกบั

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่ำน  
(ไม่เสริมเตียง) 

29-31  ธันวำคม 2560 

  

ขาไป   CX616 (06.45-10.10) 

ขากลบัCX617 (21.35-23.35) 
 

    25,900 10,000 24,900 23,900 

 29-31  ธันวำคม 2560 

  

ขาไป   CX700 (08.25-12.10) 

ขากลบัCX709 (22.00-23.55) 
 

    25,900 10,000 24,900 23,900 

31 ธ.ค.59 - 2 ม.ค. 60 

 

ขาไป   CX700 (08.25-12.10) 

ขากลบัCX617 (21.35-23.35) 
 

    25,900 10,000 24,900 23,900 

การนัต ีCount Down Hongkong Dec'31 พกัโรงแรม  PRUDENTIAL  HOTEL 

 

(Hot!! เพิ่ม Option ขึน้ NGONG PING   ไหว้พระใหญ่โป๋หลิน เพิ่มอีก  2,000  บาท..รวมรบั-ส่ง) 

(New!! Option....Ocean Park เพิ่มอีก  2,500 บำท..รวมรับ-ส่ง) 
 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ฮ่องกง – (นั่งรถรางพีคแทรม) ส ูย่อดเขาวิคทรอเรียพีค (สงูสดุ)   
         – รีพสัเบย ์– ฮ่องกงจิวเวอรร่ี์ – วดัแชกงหมิว – เทพเจ้าหวงัตา้เซียน – 

  SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปป้ิงเลด้ีมาเก็ต  & เทมเป้ิลสตรีท 
                                             
05.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4  ประตูหมายเลข  

6  
แถว   M  เคานเ์ตอร์สายการบนิคาเธย์ แปซิฟิค (CX)   พบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรจ์ากทางบรษัิท
คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านในดา้นต๋ัวเครือ่งบนิและสัมภาระในการเดนิทาง   
***คณะเดนิทาง 29-31 ธ.ค.  ไฟล์บนิ  CX616 เวลา  06.45-10.10 นดัหมาย  04.00 
   

08.25 น.  น าทุกทา่นลดัฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทีย่วบนิที ่CX700 / บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
12.15 น.  การเดนิทางใช้เวลา 3 ช ั่วโมง ถงึสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบนิแห่งใหม่ของฮ่องกงทีท่ันสมัย

ดว้ยเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขา้เมือง  น าท่าน
เดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวย์อันทันสมัย น าท่านขา้มสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็น
สะพานแขวนสองชัน้ท ี่ยาวที่สุดในโลกมคีวามยาวทัง้หมด 2.2 กโิลเมตร(1.4ไมล)์เชือ่มต่อระหว่างฮ่องกง
อนิเตอรเ์นช่ันนอลแอรพ์อรต์กับ ตัวเมอืง ตัวสะพานชัน้บนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิง่ส่วนชัน้ล่างเป็นเสน้ทางของ
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เอ็มทอีาร ์(MTR) กับแอรพ์อรต์เอ็กเพรสเทรนส ์(Airport Express Trains) สะพานซงิหม่านีไ้ดถู้กคัดเลอืก
ใหเ้ป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลก   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 1 ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวคิตอเรยีพีค จุดชมววิสูงที่สุดและสวยทีสุ่ด
ของฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น   สามารถชม
ทัศนยีภาพอนังดงามของตกึพีคทาวเวอร ์อาคารรูปร่างครึง่วงกลมทีม่เีอกลักษณ์เด่นทีสุ่ด ชมเกาะฮ่องกงและ
เกาลูนไดท้ั ้งเกาะอย่างชัดเจน  ทัง้นียั้งตืน่ตากับตกึระฟ้าทีสู่งตระหง่าน  และอาคารต่างๆ ทีก่่อสรา้งตรงตาม
หลักฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรัลพลาซ่า  ตกึไชน่าแบงค์ และตกึอืน่ๆ อันเป็นที่ตัง้ของธุรกิจชัน้น าของฮ่องกง  
พรอ้มทัง้ 
ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ   และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของฮ่องกงนานาชนดิจากรา้นคา้ภายในอาคาร 
เดอะพีคไดอ้กีดว้ย และในบรเิวณเดียวกัน ยังมพีิพิธภัณฑม์าดามรุสโซ ซึง่เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจ าลองเสมอืน
จรงิของดารา นักแสดง และผูม้ชีือ่เสยีงของฮ่องกง และทั่วโลก  ใหท้่านไดเ้ขา้เยี่ยมชมอกีดว้ย 
(ในการเขา้พพิธิภณัฑ์ทา่นตอ้งเสียค่าต ัว๋เขา้ชมเอง)  แลว้น าท่านสู่ “อ่าวรพีสัเบย์” น าท่านนมัสการ
และขอพรอันศักดิ์สทิธิ์ จาก “องค์เจา้แม่กวนอิม” ซึ่งเป็นปางประทานพร  ซึง่ศักดิ์สทิธิ์มากและมีความ
ประณีตงดงาม ซึง่องคท์่านตั้งอยู่บนฐานบัว และ “เจา้แม่ทับทิม” เพื่อเป็นทีย่ึดเหนีย่วจิตใจและขอใหก้าร
เดนิทางทุกครัง้ปลอดภัย พรอ้มกับ นมัสการเทพเจา้แห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิง้เอ ีย้” ทีม่ชีือ่เสยีงว่าใครไดม้าสัมผัส
ท่านจะไดรั้บแต่เงนิ ทอง กลับบา้น  โดยเอาสองมอืลูบจากเคราท่านลงมาแลว้ก ามาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง 
เหมอืนกับเป็นเคล็ดว่าใหเ้งนิทองไหลเขา้สู่กระเป๋าของเรา บางคนก็จะลูบกอ้นทองทีอ่ยู่ดา้นขา้งองค์ท่าน
แลว้ก ามาใส่กระเป๋าของเราอกีครัง้  หรอืท่านไหนทีม่บุีตรยาก แต่งงานแลว้ยังไม่มบุีตรใหม้าขอพร 
“องคสั์งกัจจาย(องค ์Baby Buddha) ” จะประสบความส าเร็จเกือบทุกคน และมคีวามเชือ่ท ีว่่าถา้หากลูบทอ้ง
ซา้ยจะไดลู้กชาย ถา้ลูบทอ้งขวาจะไดลู้กสาวอกีดว้ย  แลว้พาท่านเดนิขาม “สะพานต่ออายุ” ซึง่ชาวฮ่องกง
เชือ่กันว่าถา้ขา้มสะพานนีไ้ดจ้ะสามารถต่ออายุได ้ และเมือ่เราขา้มสะพานมาแลว้จะเป็นลานกวา้งที่เต็มไป
ดว้ยเซียนและเทพเจา้มากมาย ซึง่รวมถีง “องคเ์ทพเจา้แห่งความรัก” หนวดเครายาว ๆ ในมอืท่านจะมี
หนังสอืเล่มใหญ่ ขา้งๆ องคท์่านจะมหีนิด ากอ้นโตใหท้ าการอธษิฐาน  แลว้ท าการลูบกอ้นหนิซึง่จะน าพาให ้
พบคู่  ส่วนท่านทีม่คู่ีอยู่แลว้เมือ่ไหวข้อพรท่านแลว้ก็ท าใหรั้กมั่นคงและยาวนาน   หลังจากนัน้น าท่านเยี่ยม
ชมโรงงาน ฮ่องกงจวิเวอรร์ ี(HKJ)  ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงานดไีชนท์ ีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยี่ยม 
จากนั้นน าท่านสู่วดัแชกงหมิว (วดักงัหนั) เมือ่ 300 กว่าปีท ี่แลว้เดมิท ี่วัดนี้เป็นวัดเล็ก ๆ เป็นวัดทีเ่ก่าแก่
และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางดา้นหลังของเรอืนใหม่ วัดเรอืนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อท ี ่
50,000 ตารางฟุต ดา้นในมรูีปป้ันสูงใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัดแห่งนี ้ซึง่ทาง ดา้นขา้งมอีาวุธ
รบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองดา้นละตัว ประชาชนที่เขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุน
กังหัน หรอื 
ทีเ่รยีกว่า "กังหันน าโชค" เพื่อหมุนแต่สิง่ด ีๆ เขา้มาในชวีติ และปัดเป่าสิง่ท ีไ่ม่ดอีอกไป โดยความหมายของ 
ใบพัดทัง้สีดั่งนี ้
ใบที ่1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 
ใบที ่2. สุขภาพแข็งแรง อายุยนื 
ใบที ่3. โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
ใบที ่4. คดิหวงัสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวดัอยา่ลืมจะตอ้งตกีลองใหเ้สียงดงัสน ัน่เพือ่ความเป็นสิรมิงคล 
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 จากนัน้น าท่านนมัสการ เทพเจ้าหวงัต้าเซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน หนึ่งในวัดทีโ่ด่งดังที่สุดของฮ่องกง 
เทพซึ่งขึน้ชือ่ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ  ช่วยเหลอืเรือ่งสุขภาพพลานามัยของเราและคนที่เรารัก ซึ่ง
ท่านจะพบกับผูค้นมากมายทีน่ าธูป พรอ้มกับของมาสักการะและแกบ้นเป็นจ านวนมาก 

 แลว้น าท่านสู่ปากอ่าววคิตอเรยีซึ่งเป็นจุดชมววิท ีนั่กท่องเท ีย่วชืน่ชอบอีกแห่งหนึง่ของฮ่องกง น าท่านชม 
SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสีเสยีงกลางแจง้ท ีใ่หญ่ที่สุดในโลกทีถู่กบันทกึโดย “กิน
เนส เวลิด์ เรคคอรด์” ซึง่การแสดงจะเปิดไฟทีต่กแต่งดว้ยไฟสต่ีางๆ ร่วมดว้ยการยิงเลเซอรป์ระกอบเพลงจาก
อาคารชัน้น ากว่า 40 แห่ง โดยเวลาทีใ่ช่ในการแสดงประมาณ 15 นาท ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทะเลลียุนมูน  ( 2) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 จากนั้นใหท้่านอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรอืบางท่านทีต่อ้งการชมทัศนยีภาพเกาะฮ่องกงยามราตรี ท่าน
สามารถเดินชมบรรยากาศวถิ ึชวีิตยามค ่าคืนของคนฮ่องกงไดเ้ลย เนือ่งจากโรงแรมพักอยู่ในย่านชอ้ปป้ิง
ฮ่อ งกงพ ักที่     EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ  
NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้ 

 
 

วนัท่ีสอง สวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์ 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต าหรบัของฮ่องกง ( 3) 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ดนิแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND”  ฮ่องกงดสินยี์แลนด ์
อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก สนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนดิอย่างจุใจ ฟรเีครือ่งเล่นทุก
ชนดิ เล่นกีร่อบก็ได ้ ท่านจะไดพ้บกับเครือ่งเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกทีสุ่ดแห่งใหม่ของโลก เพียบพรอ้ม
ดว้ยกจิกรรม และความสนุกสนานมากมาย ทีถู่กเนรมติขึน้บนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 
เมนสตรที ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็นจุดเริม่ตน้ของถนนแห่งการเดนิทาง ยอ้นเวลาสู่ช่วง

ตน้  ศตวรรษที ่19 ทีถ่นน    แกสลทิสตรทีอันแสนสวยของสหรัฐอเมรกิา เราจะพบกับขบวนพาเหรดดสินยี์ 
เพื่อนชาวดสีนยี์ท ีโ่ปรดปรานอย่าง มกิกีเ้มาส,์ มนินี,่ โดนัลด๊ัก และ กูฟฟ่ี ท ีม่าร่วมเตน้ระบ าอย่างสนุก
ครืน้เครงกับวงดนตรมีารช์และเหล่านักเตน้ทีเ่ต็มไปดว้ยความร่าเรงิและเบกิบาน ระหว่างทางนัน้ ก็จะมรีา้นช ้

อปป้ิงอัน 
 เก๋ไก๋ใหไ้ดเ้ลือกสรรของที่ระลึกและของฝากพิเศษ ๆ จากดิสนยี์แลนดซ์ึ่งม ีมากกว่า 4,000 รายการ เป็น
ทีตั่ง้ของซติีฮ้อล และทางรถไฟฮ่องกงดสินยี์แลนดท์ ีจ่ะพาคุณชมไปรอบๆบรเิวณอย่างเพลดิเพลนิ  
ทูมอโรวแ์ลนด ์(TOMORROW LAND) สนุกสนานกับเครือ่งเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย  น าเสนอ 

เรือ่งราวของโลกอนาคตทีเ่ต็มไปดว้ยความตืน่ตาตืน่ใจกับนิยายวทิยาศาสตรแ์ละการผจญภัยในอวกาศ โดย
ทูมอโรว์แลนดใ์นฮ่องกงดสินีย์แลนด์นัน้โดดเด่นไปดว้ยบรรยากาศของ “อนิเตอร์กาแลคตกิ สเปซพอรต์” 
หรอืดินแดนทีเ่ชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี ่ท ี่ในนัน้ไม่ว่าจะเป็น รา้นอาหาร รา้นคา้และสถานทีต่่างๆ ลว้นแต่มี
หุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยู่ไปมา นอกจากนีใ้นทูมอโรวแ์ลนด ์ยังมีโลกอวกาศแห่ง 
“สเปซ เมาเท่น”ทีนั่กท่องเท ีย่วสามารถเขา้ไปไดใ้นเวลาเพียงอดึใจเดยีว การขับจานบนิส่วนตัวใน  
“ออรบ์ทิรอน” และการต่อสูก้ันแบบดุเดอืดใน “บัซ ไลทเ์ยียร ์แอสโตร บลาสเตอร ์
แฟนตาซีแลนด์ (FANTASY LAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนยี์ ตื่นตาตื่นใจกับเมอืงแห่งเทพนิยาย 

ดนิแดน แห่งนีล้ว้นเต็มไปดว้ยสีสันและบรรยากาศของเมอืงทีจ่ าลอง มาจากในการตู์นของดสินยี์ สนุกกับ
เรือ่งราวอมตะของ“ชา้งนอ้ยดัมโบ”้ งานเลีย้งน ้าชาของคนท าหมวก (Mad Hatter Te กับมิคกี้เมาท์ตัว
การตู์นอมตะของดสินยี์เป็นพิเศษงานนีต้อ้งไม่พลาด กับการสนุกสนานกับภาพยนตร ์3a Cups) มา้หมุนจาก
เรือ่งซนิเดอรเลลาและ“การผจญภัยของวินนี ่เดอะ พูห”์ ส่วนใครที่ชืน่ชอบมตินิอกจากนีใ้นแฟนตาซแีลนด์
ยังมี “แฟนตาซีการ์เดน้” ซึ่งเป็นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง
โดยเฉพาะโดยผูท้ ีอ่ยู่ในนั้นจะมโีอกาสไดพ้บกับการ์ตูนตัวโปรดมากมายอาท ิมกิกี ้เมาส,์ มินนี ่เมาส,์ วนินี ่
เดอะพูห,์และเหล่าเพื่อนพอ้งชาวการตู์นดสินยี์มากมาย 
แอดเวนเจอรแ์ลนด ์(ADVANTURE LAND)  ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเตน้ สัมผัสความเรา้ใจ

กับ การผจญภัยในป่าลกึลับของเอเชยีและแอฟรกิา ในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครูซ” (Jungle River Cruise) 
ซึง่นักท่องเท ีย่วจะเริม่ตน้การผจญภัยบนเรือส ารวจทีล่่องไปตาม แม่น ้าสายใหญ่หัวใจหลัก ของแอดเวน
เจอรแ์ลนดผ่์านป่าลกึลับ ทีทุ่กโคง้น ้าจะมสีิง่ลกึลับและสิง่ท ีส่รา้งความตืน่เตน้ต่างๆรออยู่เพื่อ สรา้งความสนุก 
ใหก้ับผูท้ ีเ่ขา้ไปเยือน ไม่ว่าจะเป็น ฝูงชา้งทีเ่ล่นน ้าอย่างสนุกสนาน  ตืน่เตน้กับการ ผจญภัยกับสัตวป่์านานา
ชนดิ, หรอืท่านจะล่องไปบนแพท่อนซุงขา้มแม่น ้าแห่งการผจญภัยไปยังเกาะทารซ์านในใจกลางของแอด 
เวนเจอร์แลนด ์เมือ่ท่านมาถงึไต่ขึน้ไปตามขัน้บันไดไมท้ ี่สรา้งจากชิน้ส่วนเรอือับปางและขา้มสะพานแขวน
ไป สู่บา้นตน้ไมก้ลางป่าดบิของทารซ์าน Tazan’s Tree House  
ทอยสตอรีแ่ลนด ์(TOY STORY LAND) มเีครือ่งเล่นชนดิใหม่ เช่น RC RACER, TOY SOLDIER   

      PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP และคาแ ร็กเตอร์ พระเอก
ของ  
      เรือ่ง WOODY  ยืนตอ้นรับท่านทีท่างเขา้ดา้นตะวันตก พรอ้มดว้ย TOY SOLDIER 3 คนคอยค าส่ังจากวูด้ดี ้ 

                    และ ไดโนเสาร ์REX ยืนตอ้นรับท่านทีท่างเขา้ดา้นตะวันออก   
 กรซิลยี์ กัลช (GRIZZLY GULCH) สรา้งสรรคพ์ิเศษสุดเฉพาะฮ่องกงดสินยี์แลนด์ เปิดโลกตะวันตก 

ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมอืนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถ ือ่น “รัน อเวย์ 
มายน ์คาร์ส” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแ้น่น!!!  ครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดนิหลากหลาย
ทศิทาง รายรอบดว้ยแดนเถ ือ่นแปลกตา เลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร น ้าพุรอ้น “ไกเซอร ์กัลช” (GEYSER 
GULCH) ทีพ่วยพุ่งสะเทอืนทั่วทัง้พื้นดนิ แลว้มาเยี่ยมบา้นช่างตเีหล็ก หลบสายน ้าท ีส่าดส่าย  และรา้นของ
แหง้ที่กลายเป็นรา้นของเปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพื่อนใหม่ เล็งใหแ้ม่น แลว้พ่นสายน ้าจากเครือ่งสูบลมของ
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ช่างตเีหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ ่า จากนัน้พบกับการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กับเพื่อนทีแ่สนวเิศษ มกิกี้, 
มนินี,่ ชพิ แอนด ์เดลในชุดเสือ้ผา้น่ารัก และสองเพื่อนดสินยี์ กรซีลยี์ หมนีอ้ยโคดา้ และ เคไนย์   
 มสิทคิ พอยท ์(MYSTIC POINT)  เดนิท่องไปผ่านสวนหย่อมทีเ่ต็มไปดว้ยวัตถุโบราณทีส่รา้งภาพ 

ลวงตา 3 มติ ิ"การเ์ดน้ ออฟ วันเดอรส์" (Garden of Wonders) ส ารวจพิพิธภัณฑล์กึลับที่ซึง่วัตถุโบราณน่า
ตืน่ตาจากทั่วโลกมามชีวีติต่อหนา้ต่อตาท่าน  "มสิทคิ แมนเนอร"์ (Mystic Manor) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายในสวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์( 4) คูปองอาหาร 
 

 *** เวลา 15.00 น.ของทุกวนั ทา่นจะพบกบัขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซี  ซึ่งจะพบกบั 
  เจา้หญงิของดสินยี,์ มกิกีแ้ละผองเพือ่น, ตวัละครของพกิซาร ์และความบนัเทงิกลางแจง้  

 

*** อสิระอาหารเย็น เพื่อใหท้่านสนุกกับเครือ่งเล่นอย่างสนุกสนานเพลดิเพลนิ  
ฮ่องกงพกัที ่   EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรอื  

 NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เทา่น ัน้  
  

วนัท่ีสาม ช้อปป้ิงนาธาน – ฮ่องกง - กรงุเทพฯ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ าตน้ต าหรบัของฮ่องกง  ( 5) 
ทา่นทีซ่ื้อออฟช ัน่ขึน้  NGONG PING  ไหวพ้ระใหญโ่ป๋หลินพรอ้มรบัส่ง หรอื  
ทา่นทีซ่ื้อออฟช ัน่ต ัว๋ โอเซี่ยนปารค์พรอ้มรบัส่ง 
ไกดจ์ะน าทา่นเดนิทางโดยรถโตโยตา้ ALPHARD  (กรณีมลูีกคา้ซื้อออฟช ัน่ 2-6 ทา่น) 
หรอืน ัง่รถบสัเล็ก  (กรณีมลูีกคา้ซื้อออฟช ัน่เกนิ 6 ทา่น) 

 ส่งทา่นถงึหนา้ประตูสวนสนุกพรอ้มนดัเวลารบักลบั  
ส่วนท่านทีไ่ม่ไดซ้ือ้ออฟช่ันเพิ่มอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรอืชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกฝากคนทีท่่าน
รักทางบา้น ณ แหล่งชอ้ปป้ิงของฮ่องกงย่านจมิซาจุ่ยและโอเซีย่นเทอรม์นิอล สนุกสนานกับการเลอืกสนิคา้ 
ราคาพิเศษ อาทเิช่น เสือ้ผา้ ,รองเทา้ ,กระเป๋า ,เข็ดขัด,น ้าหอม สนิคา้แบรนดช์ือ่ดังต่างๆ ทัง้ ST.MICHEL,  
TOY R’US ,BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000   
ส่งทา้ยก่อนอ าลาฮ่องกง 
*** อิสระอาหารเทีย่งและเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสินคา้ไดจุ้ใจ 
*** กรุณาตรงตอ่เวลานดัหมายเพือ่เดนิทางสู่สนามบนิ 
 

21.35 น. ออกเดนิทางกลับโดย สายการบนิคาเธย่ ์แปซิฟิค  (CATHAY PACIFIC) เทีย่วบนิที ่ CX617 
                      / บรกิารอาหารเช็ทใหญแ่ละเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
                      ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ช ัง่โมง ถงึท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาเขา้ ช ัน้ 2  
                      เวลา  23.35 น. โดยสวัสดภิาพ 
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22.00 น. ออกเดนิทางกลับโดย สายการบนิคาเธย่ ์แปซิฟิค  (CATHAY PACIFIC) เทีย่วบนิที ่ CX709 
                      / บรกิารอาหารเช็ทใหญแ่ละเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
                      ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ช ัง่โมง ถงึท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาเขา้ ช ัน้ 2  
                      เวลา  23.55 น. โดยสวัสดภิาพ 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 
รายการท่องเท ีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลับกันไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจั้ดโดยยืดถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องท่านเป็นส าคัญ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
   (กรณีอยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลงหรอืตอ้งซือ้ต๋ัวเดีย่วทัง้นีข้ ึน้อยู่กับเงือ่นไขสายการบนิ) 
2. ค่าภาษีสนามบนิไทย - ฮ่องกง 
3. ค่าน ้าหนักสัมภาระในการเดนิทาง 30  กโิลกรัม / 1 ท่าน 
4. ค่าทีพั่กตามระบุในรายการพักหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุหรอืเทยีบเท่า 
5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุอยู่ในรายการ  
6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท ีย่วท ีร่ะบุตามรายการ 
7. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ท ีร่ะบุอยู่ในรายการ  
8. คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  
    (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    
1. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  
2. ค่าภาษีน ้ามัน,ค่าภาษีสนามบนิในกรณีท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มก่อนการเดนิทาง  
3. ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ    
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น  ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสริฟ์ ฯลฯ 
5. ค่าท าหนังสอืเดนิทางและค่าแจง้เขา้-ออกคนต่างดา้วหรอืเอกสารอืน่ ๆ ท ีพ่ึงใช ้ 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีเงนิไดหั้กคนื ณ ทีจ่่าย 3% คดิจากยอดบรกิาร 
7. ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ 10 ดอลล่ารฮ่์องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่ารฮ่์องกง ต่อวันต่อคน รวม 3 วัน 60 ดอลล่ารฮ่์องกง      
    เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากัน ยกเวน้เฉพาะเด็กทารก  / หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่สนิน ้าใจของท่าน 
    ค่าทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิ) 
 
เอกสารทีต่อ้งใช ้
    พาสปอรต์ไทยอายุการใชง้านเหลอืมากกว่า 6 เดอืนถ่ายเอกสารส าเนาหนา้พาสปอรต์ส่งแฟกซห์รอืสแกนมายังบรษัิท 
 
เงือ่นไขการยกเลิก   
1. ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วัน คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 
2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 11 – 30 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัวรใ์นทุกกรณี 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 10 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมดในทุกกรณี 
 
                                 ***กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุด หรอืกรุ๊ปเหมาส่วนตัว*** 
               ***ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้*** 
 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้   
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้ทัวร)์       
2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 4 - 9  ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวรแ์ต่มไีกดร์อรับทีส่นามบนิฮ่องกง) 
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3.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ไม่ถงึ 1 - 3  ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ส ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระค่ามัดจ าท่านละ  10,000 บาท หากยังไม่ช าระค่ามัดจ าถอืว่าการจองไม่สมบูรณ์ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ส าหรับผูท้ ีว่างมัดจ าก่อน  ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 10 วัน 
2. กรุ๊ปจอยหนา้รา้นจ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 4 ท่านขึ้นไป บรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางใน

กรณีท ีผู่เ้ดนิทาง (บุคคลทีม่อีายุตัง้แต่ 12 ปีขึน้ไป) ไม่ครบ 4 ท่าน 
3. เท ีย่วบนิ,ราคาและรายการท่องเท ีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเท ีย่ว

เท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่
สามารถเดนิทางได)้ 

5. กรณีท ีก่ารตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท ี่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

6. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล  หรอืกรณีท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย
และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้หากท่านใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เท ี่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อน
เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

8. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกดิอุบัตเิหตุท ีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง หรอืในกรณีท ีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

9. ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นต๋ัวราคาพิเศษ  กรณีท ีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่น
ชือ่ได ้

10. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะ   
ถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท ีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

11. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 30 วันเก็บค่าใชจ่้าย 5,000 บาท, ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100%   
       เต็มของราคาทัวร ์
12.  กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุด หรอืเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ตอ้งการการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมด 
 

***ก่อนตัดสนิใจจองทัวร ์ควรอ่านเง ือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท ้จนเป็นทีพ่อใจแลว้จงึวางมัดจ า เพือ่ประโยชน์ของท่านเอง*** 

หมายเหตุ   
รายละเอยีดดา้นการเดนิทางและราคา  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น  หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง  โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิดั์งกล่าวทางบรษัิทจะยึดถอืและค านงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของ
ท่านผูม้เีกยีรต ิ ซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ   

 
****ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหท้างบรษัิทฯ  เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี*้** 


