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วิด๊วิว้ ภาค 1 ฮ่องกง-ดสินีย์แลนด์ -นอนฮ่องกง 2 คืน 
 

 
 

 
ดสินีย์แลนด์ รวมบัตรเข้าดสินีย์แลนด์ อสิระเคร่ืองเล่นเต็มวนั พเิศษนอนฮ่องกง 2 คืน 

ชม A SYMPHONY OF LIGHTS / หมุนกงัหัน แก้ปีชง ที่วดัแชกงหมวิ//  
วดัหวงัต้าเซียน ขอสุขภาพแขง็แรง 

แม่กวนอมิรีพลสัเบย์ (ขอประทานบุตรเทพเจ้า)– ช้อปป้ิงนาธาน 
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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – ฮ่องกง –อสิระช้อปป้ิงซิตีเ้กท เอาท์เลต–OPTION กระเช้า
นองปิง 360 วดัโป๋หลนิ พระใหญ่ลนัเตา – SYMPHONY OF LIGHTS 

00.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินHongkong Airlines (HX) โดยมี
เจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองบตัรผูโ้ดยสารและสมัภาระ  

03.20 น. ลดัฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX) เท่ียวบินท่ีHX762 
07.05 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (ฮ่องกง) (เวลาเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.) (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
         หรือเที่ยวบิน 
04.00 น. ลดัฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX) เท่ียวบินท่ีHX780 
08.10 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (ฮ่องกง)(เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง 
นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเลก็ๆ อีก 235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

 จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปป้ิงซิตีเ้กทเอาท์เลต ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
กบั OUTLET สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เช่น Coach Esprit PoloRaugh 
Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้
ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ 

 OPTION น่ังกระเช้านองปิง 360 (ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไป-กลับ แบบธรรมดา 
1,000 บาท) สมัผสัประสบการณ์นัง่กระเชา้ ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของฮ่องกงทะเล
สีครามและภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 
25 นาที  (หมายเหตุ ในกรณีท่ีไม่สามารถข้ึนกระเชา้ไดเ้น่ืองจากกระเชา้ปิดปรับปรุง 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการเดินทางเป็นรถโคช้ข้ึนสู่ยอดเขาแทน) วดัโป๋หลิน
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1906 ยอ้นไปในอดีตท่ีน่ีเป็นเพียงวดัเลก็ๆ หลบเร้นอยูใ่นพ้ืนท่ีเขียว
ชอุ่ม ปัจจุบนัวดัโป่หลินเป็นศูนยก์ลางของชาวพุทธท่ีมีความส าคญัมาก และเป็นจุด
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา
พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิอนัดบัตน้ๆของฮ่องกง สร้างจากทองสมัฤทธ์ิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในโลก มีน ้าหนกั 202 ตนั ความสูง 34 เมตร ประดิษฐานอยูบ่นยอดเขาโปหลิน จากนั้นน าท่านนมสัการพระอโมฆสิทธิ
พุทธะพระอมิตาภพุทธะ พระไวโรจนพุทธะพระรัตนสมัภวพุทธะ และพระอกัโษภยพุทธะ ให้ท่านเท่ียวชม หมู่บ้าน
วฒันธรรมนองปิงท่ีจ าลองชีวิตความเป็นอยูข่องชาวฮ่องกงในสมยัก่อน มีบรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยร้านน ้าชา 
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 
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อย่าพลาด!!    หากลูกคา้ต้องการเพิ่มความเสียว หรือมองเห็นความสวยงามด้านล่างแนะน าให้เลือก Upgrade 
กระเชา้เป็นแบบใส หรือ Crystal  เพิม่เงินติดต่อสอบถามราคาเพิม่เติม 
จากนั้นน าท่านอิสระชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค า่คืน  การ
แสดงมลัติมีเดีย สุดยอดตระการตาที่ไดรั้บการบนัทึกในกินเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิง่ใหญ่
ที่สุดของโลกครอบคลุม พื้นที่อาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆที่ตั้งอยูส่องฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของ
ตึกเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติชก์็จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึง
บรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง  

 
 
 
 
 
ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชมไฟ 
น าท่านเข้าสู่     ที่พัก O hotel /Cruise HOTEL หรือ เทียบเท่า 
 

วนัทีส่อง สวนสนุก Disneyland เต็มวนั  (รวมบัตรเคร่ืองเล่น) 
เช้า บริการอาหารเช้าต๋ิมซ า  รสชาติดั้งเดิม 
 

     
ตะลุยสวนสนุก    ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์   (เล่นเตม็วนั เพือ่ใหเ้ก็บเคร่ืองเล่น
ให้ครบ) เป็นความฝันของใครหลายๆ คนที่ตอ้งมาเยอืนสักคร้ังในชีวิต 
ดินแดนแห่งความสุขที่เหมาะกับทุกเพศทุกวยั แต่!! การจะเล่นเขา้ไป
สนุกให้คุ ้มค่าบัตรนั้ นไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เพราะเข้าไปแล้วจะมีทั้ งเคร่ืองเล่น
มากมาย แถมยงัแบ่งโซน 
ภายใน ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์จะแบ่งเป็น 5 โซน ไดแ้ก่ 
1. Main Street USA เต็มไปด้วยบา้นเรือนในแนวคนัทรี พร้อมร้านขายของที่
ระลึก และรถไฟวนรอบสวนสนุก 
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2. Tomorrowlandโซนเคร่ืองเล่นแห่งอนาคต เคร่ืองเล่นส่วนใหญ่จะเนน้ไปในแนวตื่นเตน้ 
3. Fantasyland ดินแดนแห่งเทพนิยาย เคร่ืองเล่นเบาๆเหมาะกับคุณหนูและ
เป็นที่ตั้งของปราสาท 
4. Adventurelandโซนที่เน้นความต่ืนเต้นลึกลับ เสมือนเราก าลังผจญภัยใน
ป่าอะเมซอน 
5. โซนใหม่ประกอบดว้ย Toy Story Land, Grizzly Gulch, Mystic Point 
ส่ิงแรกเลยที่ตอ้งรู้ คือ “Fast Pass” ฟาสตพ์าส คือ บตัรนัด ใบจองเคร่ืองเล่น เม่ือถึงเวลาแลว้เราก็ค่อยมาที่เคร่ือง
เล่นโดยไม่ตอ้งเสียเวลาต่อคิวใหเ้สียเวลาวธีิการแลกบตัรก็ง่ายดาย โดยไปที่ตูแ้ลกบตัรหนา้ 
เคร่ืองเล่น เอาบตัรผ่านเขา้ประตูดิสนียเ์สียบใส่ เราจะไดบ้ตัรนัดออกมา ฟาสต์พาสไม่ไดมี้ทุกเคร่ืองเล่น จะมี
เพียง 3 เค ร่ืองเล่น เท่ านั้ นที่ ให้บ ริการ คือ  Space Mountain, Buzz LightyearAstro Blasters และ The Many 
Adventures of Winnie the Pooh ถ้าให้ผมแนะน า เม่ือไปถึงควรมุ่งหน้าไป เอา Fast Pass ของ Space Mountain 
ก่อนเลย เพราะเป็นเคร่ืองเล่นที่คนเล่นเยอะมาก ต่อคิวนานสุด 
ชอบหวาดเสียว ตื่นเตน้ มนัส์ๆ 

** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจกัรวาล (รถไฟเหาะในที่มืด) เคร่ืองเล่น
อนัดบัตน้ๆของที่น่ี ถา้ใครถามวา่เป็นอยา่งไรก็คงตอ้งบอกว่าอารมณ์คลา้ยๆ กบั Dream World บา้น
เราแต่พวกเทคนิคแสงสีเสียงที่น่ีเขาเร่ิดเวอ่ร์ 
** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นั่งรถไฟตะลุยเหมืองในเทือกเขาบิ๊กกริซลี อาจจะดู
เป็นแค่รถไฟเหาะธรรมดาแต่จริงๆแล้วมีลูกเล่นที่แอบเอาไวม้ากมาย เช่น ถอยหลังวิ่ง พุ่งไป
ขา้งหน้าแบบความเร็วสูง ส่วนตวัผมว่าเคร่ืองเล่นน้ีเด็ดไม่ควรพลาด แมแ้ถวจะยาวไปเสียหน่อย แต่
อยา่งไรก็ตอ้งเล่น! 

** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟเหาะรูปตวั U สูง 27 เมตร ขึ้นลงไปมาดูซิว่ามนัจะ
มนัส์ขนาดไหน ดูไปดูมามนัคือ “ไวก้ิง” ดีๆน่ีเอง 
** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) ร่วมกระโดดร่มไปกับกองท าลังทหารของ “Andy” 
(หนุ่มน้อยเจา้ของของเล่นทั้งหลายจากเร่ือง Toy Story) เคร่ืองเล่นน้ีถือว่าเสียวใชไ้ด้แต่ไม่ได้แรงมากเพราะ

จงัหวะลงจะร้ังๆ เอาไวไ้ม่ตกลงทีเดียว เด็กๆ ก็สามารถเล่นไดน้ะครับ 
** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นั่งเรือผจญภัยในป่าลึกลับ พบเจอกับบรรดา
สตัวป่์า ชาวป่า ภูเขาไฟระเบิด ระหว่างทางจะมีผูบ้รรยาย บิ้วอารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสร็จแลว้
ก็อยา่ลืมไปเยีย่มบา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน ดว้ยละ 
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** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหม่แกะกล่องที่จะพาคุณนั่งรถชมของสะสมสุดมหัศจรรยจ์าก
ทัว่ทุกมุมโลกของคุณปู่  พร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คตสุ์ดตระการตา 
** Buzz LightyearAstro Blasters (โซน Tomorrowland) ร่วมพิทักษ์จักรวาลไปกับ Buzz Lightyearโดยการ
นัง่ยานอวกาศเขา้ไปยงิปืนเลเซอร์ใส่เหล่าร้ายเพือ่เก็บคะแนน ซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นที่ไดรั้บความนิยมจากเด็กๆ 
** Mickey’s Philharmagic(โซน Fantasyland) ภาพยนต4์ มิติ ที่รวมเอาเหล่าซุป’ตาร์ มาครบทุกเร่ือง 
การแสดงโชว์ 
เหน่ือยกับการเล่นเคร่ืองเล่น มาพกัดูโชวดี์ๆ กัน เร่ิมต้นจากโชว ์Festival of The 
Lion King (โซน  Adventureland) รอบโชว์ 12.00, 14.00, 16.30 และ 18.00 , The 
Golden Mickeys (โซน  Fantasyland) รอบโชว์ 12:45, 13:45, 16:00, 17:00 และ 
18:15 อยา่งไรควรเช็กรอบกนัก่อนที่ไปหน่อยนะครับเพราะเวลาโชวอ์าจมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวนัและอีก
หน่ึงไฮไลทเ์ด็ดของการมาเยอืนดิสนียแ์ลนด์ คือการชมขบวนพาเหรดของเหล่าซุป’ตาร์เหล่าตวัการ์ตูน โดยจะ
มีอยู ่2 ช่วง คือเวลา 13:00 น. และ 16:00 น. 

เที่ยง-เย็น อิสระอาหารกลางวัน – เย็นตามอัธยาศัยเพิ่อความสะดวกในการเล่นเคร่ืองเล่น 
น าท่านเข้าสู่  ที่พัก O hotel /Cruise HOTEL หรือ เทียบเท่า 
 

วันที่สาม ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – รีพลัสเบย์ – วัดหม่านโหมว – ร้านจวิเวอร่ี – ร้านหยก - วดัหวงัต้าเซียน ย่าน 
Old Town Central -ช้อปป้ิงจมิซาจุ่ย 

เช้า บริการอาหารเช้าต๋ิมซ า  รสชาติดั้งเดิม 

 
น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิววดัท่ีชาวฮ่องกงให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนานสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงต านานนกัรบ
แห่งราชวงศ์ซ้งเทพเจ้าแชกง แม่ทพัปราบศึกท่ีกลา้หาญ ในกองทพัของท่านยามท่ีออกรบเพ่ือตา้นขา้ศึกศตัรูทุกทิศทาง
ทุกๆคร้ังท่านจะใชส้ัญลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัติดไวด้า้นหนา้รถศึกน าขบวนในกองทพัของท่าน ซ่ึงท่านมีความเช่ือว่า
เม่ือพกพาสัญลกัษณ์รูปกงัหันน้ีไปณท่ีใดๆกงัหันน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลน าพาแต่ความโชคดีมีอ านาจเข้มแข็งเสริม
ก าลงัใจให้แก่กองทพัของท่านช่ือเสียงในการน าทพัสู้ศึกของท่านจึงเป็นต านานมาจนทุกวนัน้ี 
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น าท่านเขา้สู่ วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยูใ่จกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม
แบบเซนที่งดงาม ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ยา่ง
เทพเจา้หลกัของวดัคือ เทพหวังต้าเซียน เทพเจา้ตามความเช่ือชาวจีน เดิมท่าน
ช่ือ “หว่องช้อเผ่ง” ท่านจะดลบนัดาลพรเก่ียวกับสุขภาพ ให้สุขภาพแข็งแรง 

ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ ตอ้งเดินมาขา้งๆ ซ่ึง
จะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลวรูปป้ันสีทองมี
เส้ียวพระจนัทร์อยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกนัที่น่ี 
โดยการขอพรกบัเทพเจา้ องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผูกน้ิวเอาไวไ้ม่ให้หลุดระหว่าง
พธีิ 

น าท่าน ชมงานฮวงจุย้ ร้านจิวเวอร่ี ชมกังหันน าโชคโรงงานที่ขึ้นช่ือในการผลิตกงัหันน าโชค  องคก์งัหนัทุกองคถู์กวาง
และออกแบบตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซของฮ่องกง  ผ่านพิธีจากวดัแชกงหมิว โดยไต๋ซือ ที่ท  าพิธีผ่านไฟ ปลุก
เสกให้ทุกองค ์เพื่อใหทุกองค์ ที่น ามาสวมใส่เสริมความเฮง ความรวย มีส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต เสริมฮวงจุย้ ตวั
ใบพดักงัหันหมุนไดร้อบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความเช่ือที่ว่า กงัหนัช่วยหมุน
ชีวิตพลิกผนั จากร้ายกลายเป็นดี   จะช่วย "ดึงดูน าพาส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป" พาชีวิต
ราบร่ืน เจริญกา้วหนา้ ทั้งหน้าที่การงาน โชคลาภ เงินทองวิง่เขา้หา รับทรัพยเ์หมือนกงัหันที่ลู่ลม น าท่านเขา้ชม 
ร้านหยก ชมความงามป่ีเซียะที่แกะสลกัมาจากหยก  อญัมณีที่มีชีวิต เช่ือกนัว่าใครมีไวบู้ชาจะเสริมดวงการเงิน
คนเกิดปีชงควรมีไวบู้ชาเพราะจะขจดัปัดเป่าส่ิงชั่วร้ายออกจากชีวิตรวมทั้งป้องกนัคุณไสยมนต์ด าและผีร้าย
ต่างๆอีกดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านสู่  รีพัลส์เบย์Repulse Bay ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าว
ดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้ าต้ืนซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพกัผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล   
แต่ที่น่าสนใจคือดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดั พระพทุธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  ก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตามความ
เช่ือถือศรัทธา พระสังกจัจาย บูชาเพือ่ความสุข,  เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจา้แห่งความ
มัง่คัง่เหลือกินเหลือใช ้ มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทั้งกามเทพ  ที่มีวิธีการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง   
และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ   อิสระท่านสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ที่แห่งน้ี 
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คืออีกดา้นของเสน่ห์ที่คน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง 

 

 

 

 

จากนั้น วัดหม่านโหมว(Man Mo Temple) เป็นวดัที่มีอยูห่ลายสาขาทัว่ฮ่องกงและทัว่ประเทศจีน ส าหรับสักการะบูชา
เทพเหวินชางต้ีจวิน(Man) เทพแห่งตวัอกัษรเป็นเทพดา้นบุ๋น และเทพเจา้กวนอู(Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพ
ดา้นบู ้เป็นที่นิยมของนกัเรียน นกัศึกษา ซ่ึงนิยมกนัมาตั้งแต่ในอดีตที่ผูต้อ้งการสอบจอหงวนมกัจะมากราบไหว้
ขอพรกนั วดัหม่านโหมว ที่ยา่น Sheung Wan จะเก่าแก่ที่สุดของวดับนเกาะฮ่องกง และยงัมีขนาดใหญ่ที่สุดใน
บรรดาวดัหม่านโหมวทั้งหมดในฮ่องกง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1847 และไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นสมบติัประจ า
ฮ่องกงเรียบร้อยแล้ว(declared monument) ซ่ึงภายในจะมีการจุดธูปวงสีแดง เต็มเพดานไปหมด พร้อมกับ
กระด่ิงส าหรับขอพรที่ดา้นขา้งดว้ย โดยในบริเวณร้ัวเดียวกนัจะมีอีก 2 อาคารคือ Lit Shing Kung ที่สร้างขึ้นเพื่อ
สกัการะเทพต่างๆมากมายบนสรวงสรรค ์และ Kung Sor ซ่ึงเป็นเหมือนหอประชุมของคนในชุมชน 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ยา่น Old Town Central ใตเ้ส้นขอบฟ้าที่สวยงามของยา่นเซ็นทรัล ยงัมีประวติัศาสตร์ ศิลปะ 
อาหารและวฒันธรรมอยูเ่ตม็เป่ียม ซ่ึงยา่นน้ีเป็นหน่ึงในละแวกที่เก่าแก่และเป็นเอกลกัษณ์ที่สุดของฮ่องกง ไม่ว่า
จะดา้นตะวนัออกและตะวนัตก ทั้งในอดีตและปัจจุบนั ประเพณีสืบเน่ืองและนวตักรรมใหม่ รวมถึงความตื่นตา
ตื่นใจและความเงียบสงบ - ส่ิงเหล่าน้ีคือคุณลกัษณะแตกต่างที่รวมกนัอยูใ่นฮ่องกง ทั้งในรูปแบบการผสมผสาน
และตรงขา้มกนั ในฐานะเสมือนอาณาจกัรขนาดยอ่มของฮ่องกง ที่น่ีจึงถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ที่สมบูรณ์แบบ
ส าหรับนกัท่องเที่ยว  
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จากนั้น น าท่านอิสระช้อปป้ิงจิมซาจุ่ยเป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดังของเกาะฮ่องกง ที่คนไทยทัว่ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพูดกัน
หนาหูติดปากมานาน ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่าววคิทอเรีย ของฝ่ังเกาลูน นับเป็นถนนสายช็อปป้ิงอยา่งแทจ้ริง และเป็น
เสน่ห์อยา่งหน่ึงของฮ่องกง ที่ทั้งสองฟากฝ่ังของถนน จะเต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนด์เนม
ช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนังชั้นดี ห้างสรรพสินคา้ทนัสมัย ร้านอาหารและภตัตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดับ
เกสตเ์ฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาว บริเวณใกล้เคียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX ขนาด
ใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปด้วยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกันอยู ่และมีทางเช่ือมติดต่อกัน 
สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกนัว่า ห้างสรรพสินคา้เขาวงกต ภายในห้างจะ
เป็นชอ้ปป้ิงมอลล์ที่มีร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบรนด์จากทัว่โลกจ าหน่าย รวมไปถึงห้างขายของเด็กเล่นช่ือดัง 
TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางด้านหลัง จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซ่ึง
ในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นที่จอดส าหรับเรือส าราญระดับโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี บริเวณ
ใกลเ้คียงกนัติดกบัอ่าววคิทอเรีย จะเป็นที่ตั้งของสถานที่น่าเที่ยวมากมาย เช่น พพิธิภณัฑอ์วกาศ, ศูนยว์ฒันธรรม, 
พพิธิภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกา 

เย็น อิสระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
20.30 น. ถึงเวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่จุดนัดหมาย 
23.50 น. ลดัฟ้าเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินHongkong Airlines (HX)เที่ยวบินที่ HX761 
02.20+1 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน 

หรือเที่ยวบิน 
วนัทีส่ี่ ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 
02.00 น. ลดัฟ้าเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX) เท่ียวบินท่ี HX767 
04.10+1 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

PERIOD ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ พกัเดีย่ว FLIGHT DETAIL 

14-16 กพ 62 14,999 14,999 4,500 HX762 03.20 - 07.05// HX761 23.50-02.20+1 

16-19 กพ 62 14,999 14,999 4,500 HX762 03.20-07.05 // HX767  02.20-04.10+1 

17-20 กพ 62 14,999 14,999 4,500 HX762 03.20-07.05 // HX767  02.20-04.10+1 
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21-24 กพ 62 13,999 13,999 4,500 HX762 03.20-07.05 // HX767  02.20-04.10+1 

24-27 ก.พ. 62 12,999 12,999 4,500 HX780 04.00 - 08.10 // HX767 02.00 - 04.10+1 

7-10 มี.ค. 62 13,999 13,999 4,500 HX762 03.20 - 07.05 // HX767 02.00 - 04.10+1 

9-11 มี.ค.62  13,999 13,999 4,500 HX780 04.00-08.10 // HX761 23.50-02.20+1 

9-12 มี.ค. 62 13,999 13,999 4,500 HX780 04.00 - 08.10 // HX767 02.00 - 04.10+1 

16-19 มี.ค.62 13,999 13,999 4,500 HX762 03.20 - 07.05 // HX767 02.00 -04.10+1 

21-24 มี.ค. 62 12,999 12,999 4,500 HX762 03.20 - 07.05 // HX767 02.00 - 04.10+1 

23-26 มี.ค. 62 13,999 13,999 4,500 HX762 03.20 - 07.05 // HX767 02.00 - 04.10+1 

27-30 มี.ค. 62 13,999 13,999 4,500 HX780 04.00 - 08.10 // HX767 02.00 - 04.10+1 

28-31 มี.ค. 62 13,999 13,999 4,500 HX762 03.20 - 07.05 // HX767 02.00 - 04.10+1 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณอ่ืีนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น

ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มกีารแจ้งทางบริษัทก่อนท าการออกต๋ัว
ภายใน หากไฟต์มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 
1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การ 3ประชาสัมพนัธสิ์นคา้พื้นเมืองให้

นกัท่องเที่ยวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภณัฑจ์ากไผ,่ จิวเวอร่ี, ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุก

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได้ทั้งนีเ้พ่ือป้องกนัปัญหาเทีย่วบิน
ล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณเีกดิความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน 
(ความล่าช้าของเทีย่วบินการยกเลกิเทีย่วบินมกีารยุบเที่ยวบินรวมกนัตารางการเดินทางมกีารเปลีย่นแปลงเน่ืองจากสายการบิน
พิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณชิย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น) โปรด

เข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 
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ร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้
เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่า
ฮ่องกง *** 

2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วันเดินทาง มีเหตุจ าเป็นที่
ไม่สามารถเดินทางร่วมกันกับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จัดห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE 
ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มค่าห้องพักเดีย่ว และส าหรับท่านที่เดินทาง 2 ท่าน แต่อีก 1ท่านไม่สามารถเดินทาง
ได้ต้องช าระเพิ่มค่าพกัเดี่ยว 

3. ส่งหนา้พาสปอร์ต พร้อมช าระเงิน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทางได ้กรณีส่งหนา้บตัรประชาชน ตอ้งสะกดตรง
ตามที่ส่งมาเท่านั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ช่ือที่ส่งมาสะกดไม่ตรงกบับตัรประชาชนที่ส่งในคร้ังแรกไม่สามารถเปล่ียนแปลง
แกไ้ขได ้ฉะนั้นลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือเอง 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ ามนั  
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
3. โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2 ท่าน/หอ้ง)  
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
6. ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 
7. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม  

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อน
การใชบ้ริการ) 

2. ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน )ช าระพร้อมค่าทัวร์ 
3. ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคบั ขึน้อยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
5. โรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
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6. กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถื้อพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที ่
7. วซ่ีาเด่ียวส าหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งช าระและจดัการเองที่สถานฑูต 

เง่ือนไขการจองทัวร์  
ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาทช าระส่วนที่ก่อนเดนิทาง 30 วัน และส่งหน้าพาสปอร์ตหลังท าการจอง พร้อมแจ้งสลปิการโอนเงิน  
 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์  
เน่ืองจากเป็นราคาทัวร์โปรโมช่ันเม่ือช าระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณ ี 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยู ่  นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกันว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทกุประการ 
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