วันแรกของการเดินทาง

04.30 น.
06.45 น.
10.10 น.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

 ( - / - / เย็น )

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ M
ประตู 6 สายการบินคาร์เธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์ เธย์ แปซิ ฟิก แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ CX616
เดินทางถึงท่าอากาศยาน เช็กลัปก๊อก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ให้ท่านรอ
หัวหน้าทัวร์ ณ สายพาน รับกระเป๋ า เพื่อรอหัวหน้าทัวร์ นาทุกท่านออก ทางออก B เพื่อพบไกด์ทอ้ งถิ่น

ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้ งย่าน จิมซาจุ่ ย (ถนนนาธาน) ขาช้อปทั้งหลายต่างรู ้ดีวา่ หาก กาลังมองหาสิ นค้า
แฟชัน่ หรื อ เครื่ องสาอาง เครื่ องเสริ มความงามแล้ว ละก็ ต้องมาที่ ฮ่องกง เพราะที่นี่คือเมื องในฝั นของ
นักช้อป ที่มีท้ งั ร้านค้านาสมัยและมีชื่อเสี ยงจาหน่ายเครื่ องสาอางแบรนด์ดงั จากทัว่ โลก รวมไปถึงเสื้ อผ้า
จากดีไซน์เนอร์ ทอ้ งถิ่น รวมถึงสมาร์ ทโฟนรุ่ นล่าสุ ด กล้องดิจิตอลวีดีโอ หรื อ แท็บเล็ตแบรนด์ดงั จากทัว่
โลกในราคาที่ ถู กที่ สุ ดอยู่ใช่ หรื อไม่ ไม่ ตอ้ งมองหาที่ ไหนไกล คุ ณเลื อกสรรได้ตามต้องการที่ ฮ่องกง
เท่านั้น เพราะที่นี่มีห้างและถนนที่ขายสิ นค้าดิจิตอลโดยเฉพาะที่จะคอยกระตุน้ ต่อมอยากของเหล่าสาวก
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ไอทีท้ งั หลาย ด้วยสิ นค้าดิจิตอลรุ่ นใหม่ รวมไปถึงฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ หรื อ แม้กระทัง่
ชุดโฮมเธี ยเตอร์ รุ่นใหม่ล่าสุ ด
ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตคาร
น าท่ า นชม A Symphony of Lights ความมหั ศ จรรย์เริ่ ม ต้น ในเวลา 20.00 น. ทุ ก ค่ า คื น การแสดง
มัลติมีเดียสุ ดตระการตานี้ได้รับการบันทึกในกินเนสบุค๊ ว่าเป็ นการแสดงแสงและเสี ยงแบบถาวรที่ยงิ่ ใหญ่
ที่สุดในโลก ครอบคลุมอาคารและตึกระฟ้ าสาคัญๆ ที่ต้ งั อยูส่ องฝากฝั่งของอ่าววิคตอเรี ย รวมกว่า 40 แห่ ง
บนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้ จะประกับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่ งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่ องแสงสว่างตระการตาเป็ น
สี ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นาท่ านเข้ าสู่ ที่ PANDA HOTEL / PENTA HOTEL / CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

วันที่สองของการเดินทาง

เช้ า

ดิสนียแ์ ลนด์ เต็มวัน

 ( เช้า / - / - )

รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซ่า ณ ภัตตาคาร

กรณี ซื้อ กระเช้ านองปิ ง (พระใหญ่ ) เพิม่ ผู้ใหญ่ และ เด็ก ท่ านละ 1,500 บาท
(ขาไปลงจากกระเช้ า นาท่ านนั่งรถไฟเดินทางไปดิสนีย์แลนด์ ขากลับ รถโค้ ชปรับอากาศ กรณี
เดินทางน้ อยกว่า 5 ท่ านนาท่ านนั่งรถแท็กซี่)

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์ (Hongkong Disney Land) ท่านจะได้พบกับเครื่ องเล่นอัน
ทันสมัยและสนุ กที่สุดหนึ่ งในเอเชี ยซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 โซนใหญ่ๆ ด้วยกัน อันได้แก่ MAINSTREET
USA ท่ า นจะได้ พ บกับ ร้ า นค้ า ขายของที่ ร ะลึ ก ตุ๊ ก ตาและขนม ลู ก กวาดมากมาย ส่ ว นต่ อ มาคื อ
TOMORROWLAND ท่านจะได้สนุ กกับเครื่ องเล่นอันทันสมัยสไตล์ “โลกอนาคต” และสุ ดสนุ กกับ
เมืองเทพนิ ยาย FANTASYLAND ท่านจะได้พบกับ โชว์อนั ยิ่งใหญ่ ตระการตากับ ตัวการ์ ตูนที่ ท่านชื่ น
ชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิ ทรา ซิ นเดอเรลา มิกกี้&มินนี่ หมีพูและพ้องเพื่อน และเหล่าบรรดาตัว
การ์ ตูนอันเป็ นที่ใฝ่ ฝันของทุกคน ตามต่อด้วย ADVENTURELAND ดิ นแดนแห่ งการผจญภัยอันน่ า
ตื่ นเต้น ท่ านจะได้ล่องเรื อในป่ าอันน่ าสนุ ก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับ สั ตว์ป่ าอันน่ า
ตื่นเต้นนานาชนิ ด TARZAN’S TREEHOUSE เพลิ ดเพลิ นกับบ้านต้นไม้ของ ทาร์ ซ าน เดิ นต่อไปยัง
IT’S A SMALL WORLD ล่ องเรื อชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาติ ซึ่ งแบ่งเป็ นโซนของแต่ละชาติไว้
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โดยตุ๊กตาจะมี การเคลื่ อนไหวไปตามเสี ยงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสี ยงเครื่ อง
ดนตรี ที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของแต่ล ะชาติ และอย่าลื มแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุ ดประจาชาติ ของไทย Toy

Story Land โซนนี้ จะเป็ นโซนที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ใน Hongkong Disney Land โดยเหล่ าของเล่ น จาก
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ชื่อดัง
Toy Story เพลิดเพลินกับของเล่นมากมาย หรื อ พึ่งเปิ ดได้ใหม่ไม่นานมานี้ เครื่ องเล่นที่หวาดเสี ยวที่สุด
ในแดนตะวันตก! ที่ กริ ซลี ย ์ กัลซ์ GRIZZLY GULCH ให้ท่านได้ สัมผัสเครื่ องเล่นอันหวาดเสี ยว ที่ไม่
เป็ น ลองกั บ SPACE MOUNTAIN คื อ BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS
หรื อ บิ๊ก กริซลีย์ เมาท์เทน รันอะเวย์
ใหม่ ล่ าสุ ด สตาร์ วอร์ ส มาแล้ ว สั มผัสประสบการณ์ การต่ อสู้ “สตาร์ วอร์ ส ทูมอร์ โรว์ แลนด์ เทคโอเวอร์ ”
นับตั้งแต่ กลางเดือนมิถุนายนเป็ นต้ นมา! พร้ อมพบตัวละคร ในภาพยนตร์ และเดินทางสู่ ฐานลับของ
ขบวนการต่ อต้ านจักรวรรดิ ซึ่งคุณจะได้ พบกับฮีโร่ ทยี่ งิ่ ใหญ่ ทสี่ ุ ดของมหากาพย์ สตาร์ วอร์ ส
https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/

ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่นตามอัธยาศัย
(อิสระอาหารเที่ยง/ค่าเพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่ องเล่นได้อย่างเต็มที่) ชมไฮไลท์ ของทุกค่าคืน
แขกผูม้ ีเกรี ยติทุกท่าน ร่ วมเนรมิตประกายพราวแพรวให้ประสาทระยิบระยับดุจเพชรน้ างาม และ ในช่วง
ส่ งท้ายของแต่ละคืน ชมดอกไม้ไฟ กระจายตามจังหวะเสี ยงเพลง อันสวยงามตระการตา
นาท่ านเข้ าสู่ ที่ PANDA HOTEL / PENTA HOTEL / CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สามของการเดินทาง

เช้ า

ฮ่องกง-ซิ ตี้ทัวร์-กรุงเทพฯ

 ( เช้า / เที่ยง / - )

รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซ่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรื อที่รู้จกั กันดีในนาม “แชกงหมิว” ถูกกล่าวขานให้เป็ นปลายทางของ การ
แก้ชง ตามความเชื่ อที่วา่ การหมุนกังหัน จะช่วยหมุนชี วิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็ นดีได้ และการเริ่ มต้น
ปี ใหม่ หลังวันตรุ ษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยความเชื่ อของชาวฮ่องกง กังหันลม จะพาชีวิตราบรื่ น
ล้อลมและธุ รกิจเงินทองวิง่ ฉิ ว เหมือนกังหันลู่ลม
นาท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ที่ข้ ึนชื่ อของฮ่องกง ท่านชมร้ านยาสมุนไพร เป็ นสิ นค้าโอท็อปท้องถิ่ น
ของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่ งถือเป็ นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

HKG3 CX HKG-DSN 3D

จากนั้นนาท่ านเที่ ยวเกาะฮ่องกงขึ้ นสู่ ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสู งที่สุ ดและสวยที่สุ ดของ
ฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริ สุทธิ์ สดชื่ น สามารถชมทัศนี ยภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้
ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ยงั ตื่นตากับตึกระฟ้ าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวง
จุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ต้ งั ของธุ รกิจ ชั้นนาของฮ่องกงพร้อมทั้ง
ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ
พร้ อมนมัส การขอพรจากเจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้าแห่ งโชคลาภเพื่ อเป็ นสิ ริม งคลที่ บ ริ เวณชายหาด
REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึ งเชื่ อกันว่าข้ามหนึ่ งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับ
พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่ องเนื้อคู่
ณ จุดนี้ได้อีกด้วย.

22.25 น.
00.15 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินคาร์ เธย์ เที่ยวบินที่ CX709
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**********************ขอบพระคุณอย่างสู ง*****************************

การท่ องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้ าของทางรั ฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่ องเที่ยวดังกล่ าวคือร้ าน
หยก ร้ านบัวหิมะ ร้ านผ้ าไหม ร้ านขนม ร้ านจิวเวอร์ รี่ เป็ นต้ น หากท่ านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าวจะต้ องจ่ ายค่ าทัวร์ เพิ่ม ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทาาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **

กาหนดเดินทาง

19-21, 20-22 , 26-28 , 27-29

พฤษภาคม
2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 ,
17-19, 23-25 , 24-26

มิถุนายน

1-3,14-16,15-17,21-23,
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เด็ก(ตา่ กว่ า 12 ปี )
ไม่ มเี ตียงเสริม
พักกับผูใ้ หญ่ 2

พักท่ านเดียว

ผู้ใหญ่
(ห้ องละ 2 ท่ าน)
ท่ านละ

เด็ก(ตา่ กว่ า 12 ปี )
มีเตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

17,900.-

16,900.-

15,900.-

3,500.-

17,900.-

16,900.-

15,900.-

3,500.-

17,900.-

16,900.-

15,900.-

3,500.-

ท่าน

เพิม่

22-24,28-30

กรกฎาคม

อาษาฬหบูชา CX 8-10 กรกฎาคม
ไฟส์ขาไป CX700 08.15-12.15

20,900.-

19,900.-

18,900.-

4,000.-

18,900.-

17,900.-

16,900.-

3,500.-

20,900.-

19,900.-

18,900.-

4,000.-

17,900.-

16,900.-

15,900.-

3,500.-

20,900.-

19,900.-

18,900.-

4,000.-

ไฟส์ขากลับ CX617 21.30-23.25
4-6,5-7,18-20,19-21,25-27,
26-28

วันแม่ CX

สิงหาคม

11-13

สิงหาคม

ไฟส์ขาไป CX700 08.15-12.15
ไฟส์ขากลับ CX709 22.25-00.15
1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,1618,22-24,23-25

กันยายน

ปิ ยะ CX 21-23 ตุลาคม
ไฟส์ขาไป CX700 08.15-12.15
ไฟส์ขากลับ CX617 21.30-23.25

กระเช้ านองปิ ง 360 ปิ ดปรับปรุงซ่ อมแซม ตั้งแต่ มกราคม – มิถุนายน เนื่องจากเปลีย่ นสายเคเบิล้
ทั้งหมด ทางบริษทั ฯ นาคณะ ขึน้ ไหว้พระโดยใช้ รถแทน
*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนและภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงที่เกินกว่าที่กาหนด*
** 8-10 ท่ าน ออกเดินทางไม่ มีหัวหน้าทัวร์ 15 ท่ าน ออกเดิ นทางมีหัวหน้าทัวร์ / โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสมทั้งนี้ คานึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นหลัก**

อัตราค่ าบริการรวม ค่าตัว๋ เครื่ องบินกรุ งเทพ-ฮ่องกง-กรุ งเทพ (ตัว๋ กรุ๊ ป)/ ภาษีสนามบินทุกแห่ ง //ค่าธรรมเนี ยมภาษีน้ ามัน
// ค่าประกันภัยทางอากาศ // ค่าที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการ//ค่าธรรมเนี ยมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม // ค่ารถ
โค้ชปรับ อากาศเดิ นทางตามรายการ //ค่าอาหารตามรายการ //ค่าน้ าหนักสั มภาระตามที่ สายการบิ นกาหนดท่านละ 20
กิโลกรัม //ทุกที่นงั่ มีประกันอุบตั ิเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่ าบริการไม่ รวม ค่าทิปกระเป๋ าขึ้นห้องพัก //ค่ าทิปไกด์ ,คนขับรถและหัวหน้ าทัวร์ 500 บาท /1 ลูกค้ า/ตลอดทริป
ค่าทาหนังสื อเดินทาง //ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย //ค่าน้ าหนักเกินพิกดั ที่สายการบินกาหนด//
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ //ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย
3% // ทัวร์ ราคาโปรโมชัน่ ไม่มีแจกกระเป๋ า // ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ที่เกินราคาที่กาหนดไว้

เอกสารทีต่ ้ องใช้ : หนังสื อเดินทางที่ยงั มีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ากว่า 6 เดือน ,มีหน้าว่างไม่ต่ากว่า 2 หน้า
เงื่อนไขการจอง
1.มัดจาท่ านละ 5,000 บาท (ยกเว้นช่ วงเทศกาล ท่านละ 10,000 บาท) พร้ อม FAX สลิ ปการโอนเงินและหน้าหนังสื อ
เดินทางมาที่ บริ ษทั ฯ ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
2.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ ในทุกกรณี
3.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 10-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
หมายเหตุ คณะทัวร์ครบ 8-10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ แต่มีไกด์ทอ้ งถิ่นพูดไทยรับ) คณะทัวร์ ครบ 15 ท่าน มี
หัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ//บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
ขึ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง, ภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการให้บริ การ
และยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ // เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์
การใช้บริ การใดๆ บริ การหนึ่ง ตามรายการหรื อถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี // ราคาอาจมีการปรับขึ้นโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีอตั ราแลกเงินมีการ
เปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์ หรื อสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ / หรื อรัฐบาลจีนและฮ่องกงประกาศ
ปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

เนื่องจาก ฮ่ องกง รณรงค์เรื่องการใช่ ถุง กรณีไปซื้อของตามร้ านค้าทุกร้ านโดยถ้ าต้ องการถุงจาก
ร้ านค้า ต้ องจ่ ายเพิม่ อีก 50 เซ็นต์ กรุณา พกถุงผ้าไปด้วยทุกครั้งที่จบั จ่ายซื้อของทุกชนิด
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