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วันแรก
04.00 น.
06.45 น.
10.10 น

เที ยง

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลันเตา-นังกระเช้านองปิ ง 360-จิ มซาจุ่ย-Symphony of Lights
พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ Mสายการบิน
คาเธย์ แปซิ ฟิคเจ้าหน้าทีบริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิ ฟิคเที ยวบิน CX616 (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนํ าท่านนังรถโค้ชปรับอากาศข้าม
ั
สะพานชิงหม่าสู่ฝงเกาลู
น ฮ่องกงตังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดย
ั น ตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็ น
อยู่ตดิ กับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝงตะวั
เพียงหมู่บา้ นประมงเล็กๆ แห่งหนึง ในเขตอําเภอซินอัน เมืองเซินเจิน หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิน
เกาะฮ่องกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลําดับ ต่อมาภายหลังในปี
1898 อังกฤษได้ทําสัญญาเช่าซือพืนทีทางตอนใต้ของลํานํ าเซินเจิน ซึงปจั จุบนั เรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’
รวมทังเกาะรอบข้าง ซึงมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมือครังอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝินเกือบสิบ
เท่านํ าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตาซึงมีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็ นเกาะทีมีขนาดใหญ่
ทีสุดในคาบสมุทรฮ่องกง นํ าท่านนังกระเช้ า Ngong ping 360จากตุงชุงสูท่ ราบนองปิ
ี
ง เป็ นกระเช้าทียาว
ทีสุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณีกระเช้าปิดจะใช้รถโค้ชขึนแทน)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ั
พบกับสถาปตยกรรมจี
นโบราณของหมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิ ง (Ngong Ping Villege)บนพืนที 1.5 เฮค
ตาร์อสิ ระเทียวชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย
บริเวณหมูบ่ า้ นจําลองแห่งนีท่านจะได้พบความสนุ กที
สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดังเดิมไว้ได้อย่างลงตัวให้ท่านนมัสการพระใหญ่วดั
โป่ หลิ น องค์พระสร้างจากการเชือมแผ่นสัมฤทธิถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหัน
พระพักตร์ไปยังเนินเขาเบืองล่างบริเวณทะเลจีนใต้
นํ าทุกท่านสูจ่ ิ มซาจุ่ยพรอมเมอนาด (TsimShaTsui Promenade) ย่านการค้าทีสําคัญของฮ่องกง
ประกอบไปด้วยตึกรามสูงชัน ให้ทุกท่านได้เดินเล่นรับลมเย็นๆ ริมอ่าววิคตอเรีย ถ่ายรูป ชมแสงสีของ
วัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองเพราะอ่าววิคตอเรียเป็ นจุดเริมต้นของฮ่องกง
นํ าลึกทีคันระหว่างเกาะ
ฮ่องกงกับแหลมเกาลูนคือแหล่งจับปลาของหมูบ่ า้ นชาวประมง
ซึงได้เติบโตกลายเป็ นศูนย์กลางการค้า
ระหว่างประเทศในเวลาต่อมา ปจั จุบนั อ่าวนียังคงเป็ นศูนย์กลางการดําเนินชีวติ ของเมือง และยังเป็ นหนึงใน
ภูมทิ ศั น์เมืองทีงดงามเป็ นเลิศทีสุดแห่งหนึงของโลกนํ าทุกท่านไปชมโชว์ยงิ แสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุด
ตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลงSymphony of Lightsความมหัศจรรย์เริมต้นในเวลา 20.00 น.
ทุกคําคืน การแสดงมัลติมเี ดียสุดยอดตระการตาซึงเป็ นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพืนทีอาคารตึก
ั
ระฟ้าสําคัญต่างๆ ทีตังอยูส่ องฟากฝงของอ่
าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านีประดับไปด้วยแสงไฟ
ซึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็ นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง***
อิ สระอาหารเย็น เพือให้เวลาได้ช้อปปิ งได้อย่างเต็มที ***สมควรแก่เวลานํ าท่านเข้าสูท่ พั
ี ก
พักที SAV HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*

2 | 11HK676 WS_HH4 Tee Rak ฮ่องกง ลั นเตา ดิสนีย์ 3D2N_CX SEP-MAR19 Update 30-8-18

วันทีสอง สวนสนุกฮ่องกงดิ สน์แลนด์เต็มวัน
เช้า
รับประทานอาหารติ มซํา ณ ภัตตาคาร
***กรณี ไม่ไปดิ สนี ยแ์ ลนด์ หักค่าใช้จ่ายได้ 2,000 บาท***
นํ าท่านเดินทางสูฮ่ ่องกงดิ สนี ยแ์ ลนด์ ซึงอาณาจักรแห่งจินตนาการนีจะประกอบด้วยพืนที 5 ส่วน ได้แก่
เมนสตรีท-ยูเอสเอ, แอดเวนเจอร์แลนด์, แฟนตาซีแลนด์, ทูมอร์โรว์แลนด์และกริซลียก์ ลั ช์-ทอย สตอรีแลนด์
โซนใหม่ลา่ สุด ซึงแต่ละแห่งต่างมีจดุ เด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชวี ติ ชีวาที
ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ ารักๆ และหอสังเกตการณ์วคิ ตอเรีย จากนันไปสูบฉีด
อะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าทีเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและ
โชว์แรงระเบิดทีตืนเต้น เข้าสูอ่ าณาจักรแห่งแฟนตาซี ทีซึงคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวง
ดนตรีประสานเสียงมิคกีเมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลือนไหวตระการตาแบบ 3 มิต ิ ลัดไปยังอาณาจักรของ
มนุ ษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แ ลนด์ดนิ แดนแห่งอนาคต และสิงทีพลาดไม่ได้คอื
รถไฟเหาะ
Space Mountain แน่ นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี และจับมือกับเจ้าเป็ ดชือก้องโลก และโซนใหม่
ล่าสุด ไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึงแบ่งเป็ นโซน
ของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลือนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วย
เสีย งเครืองดนตรีทเป็
ี นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจําชาติของไทย
เชิญท่านสนุ กสนานกับเครืองเล่นในดิสนียแ์ ลนด์และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย***แจกคูปองอาหารมูลค่า
110HK$ เพือให้มีเวลาได้เที ยวชมสวนสนุกได้อย่างเต็มที ***สมควรแก่เวลานํ าท่านเข้าสูท่ พั
ี ก
พักที SAV HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
วันทีสาม ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิ ม-วัดแชกงหมิ ว-หวังต้าเซียน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารติ มซํา ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านสูห่ าดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสียวแห่งนีสวยทีสุดแห่งหนึง และยังใช้เป็ นฉากใน
ั
การถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเรืองมีรปู ปนของเจ้
าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทนิ โห่วซึงทําหน้ าทีปกป้องคุม้ ครอง
ชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีทอดยาวลงสูช่ ายหาด นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพือเป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซงเชื
ึ อกันว่าข้ามหนึงครังจะมีอายุเพิมขึน 3 ปี
นํ าท่านเยียมชมโรงงานจิ วเวอร์รี ทีขึนชือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทได้
ี รบั รางวัลอันดับเยียม แวะชม
สินค้าโอท๊อปของจีน ร้านหยก ซึงชาวจีนถือเป็ นเครืองราง และเครืองประดับติดตัว
นํ าท่านเดินทางสูว่ ดั แชกงหมิ ง หรือวัดกังหันนําโชค ตังอยู่ทตํี าบลซ่าถิน ซึงถือเป็ นชานเมืองของฮ่องกง
เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึนเมือ 400 กว่าปี ผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชงิ ขึนชือลือชาในเรืองความ
ั าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พา่ ยเป็ นสิงศักดิสิทธ์
ศักดิสิทธิในด้านของโชคลาภทรัพย์สนิ เงินทอง โดยมีรปู ปนเจ้
ประจําวัดตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชงิ
แผ่นดินจีนเกิดกลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึนทัว
ประเทศ และเหตุการณ์นได้
ี ก่อเกิดบุรษุ ชาตินักรบทีชือว่าขุนพล แช้ ก๊ง ทีได้ยกทัพไปปราบปรามความ
วุ่นวายทีเกิดขึนแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชอว่
ื าเป็ นนักรบทีได้ชอว่
ื าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่วา่ จะยก
ทัพไปปราบกบฏทีไหนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ และดาบคูก่ ายของท่านก็ได้ชอว่
ื าเป็ นดาบไร้พา่ ยเช่นกันดาบ
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เที ยง

21.35 น.
23.35 น.

ไร้พ่ายของท่าน
คนจีนถือว่ามีความเป็ นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็ นอย่างสูง
ธนาคารแบงค์ออฟไชน่ าของฮ่องกง ถึงกับจําลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสํานักงานใหญ่ข องธนาคารทีมี
ชือว่าตึกใบมีด ซึงเป็ นตึกทีถือเป็ นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียวและวัดแช้ ก๊ง ยังเป็ นทีมาของจี
กังหันนํ าโชคทีมีชอเสี
ื ยงของวงการการท่องเทียวฮ่องกง ทีไม่วา่ ทัวร์ไหนทีมาฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือก
ซือสินค้ามงคลชินนี เพือเสริมสร้างบารมี และศิรมิ งคลให้กบั ชีวติ ด้วยกันทังสิน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านสูว่ ดั หวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนีว่า หว่องไท่ซนิ ) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ทีไม่ม ี
วันเสือมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจํานวนมากทีมาสักการะ
หรือแม้กระทังควันธูปคละคลุง้ ไปทัวบริเวณท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียนเดิมท่านชือ "หว่องช้อเผ่ง" เป็ นมนุษย์
เดินดินธรรมดาคนหนึง ทีมีจติ เมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญ ตู ่อพ่อแม่สงู มาก และช่วยพ่อแม่ตงแต่
ั
เล็ก ทํางานดูแลเลียงแพะ อยู่มาวันหนึงท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษารําเรียนวิชาบน
ภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนันไปศึกษารําเรียนวิชา ท่านขยันหมันเพียรเรียน
จนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็ นแพะได้ เมือท่านได้รําเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลา
อาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วชิ าความรูด้ า้ นสมุนไพร เพือบําเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนทีเจ็บ
ไข้ ตลอดจนผูท้ เดื
ี อดร้อนไปทัวทุกสารทิศ เมือเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้
วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพือต่อสูก้ บั โรคร้าย ตลอดอายุขยั ทองท่าน ได้มลี กู ศิษย์
มากมายทีเคารพท่านและรําเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็ นเทพหว่องไท่ซนิ
และได้ตงศาลเอาไว้
ั
เพือกราบสักการะสมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิ ฟิคเที ยวบินที CX617 (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่ านที ใช้บริการ

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

27-29 ก.ย.
11-13 ต.ค.
25-27 ต.ค.
23-25 พ.ย.
14-16 ธ.ค.
18-20 ม.ค. 62
22-24 ก.พ.

21,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999

ราคาเด็ก เสริมเตียง ราคาเด็ก ไม่เสริ มเตียง พักเดียว
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิ ม

21,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999

21,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999

4 | 11HK676 WS_HH4 Tee Rak ฮ่องกง ลั นเตา ดิสนีย์ 3D2N_CX SEP-MAR19 Update 30-8-18

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

8-10 มี.ค.
29-31 มี.ค.

21,999
21,999

21,999
21,999

21,999
21,999

4,500
4,500

อัตรานี รวม
ค่าตัวเครืองบิน และภาษีนํามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตัวกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครืองดืมทีระบุไว้ในรายการ / ค่าทีพักตามทีระบุไว้ในรายการ(กรณีพกั 3 ท่านๆ ที 3 เป็ นเตียงเสริม) / ค่า
นํ าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ ตามรายการทีได้ระบุไว้ / ค่า
ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึนอยูก่ บั เงือนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน***/ ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครืองดืมทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียม
กระเป๋าเดินทางทีนํ าหนักเกิน 30 กก. / ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ /
ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้ าตังแต่ทําการจองกรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี/ ค่า
ภาษีเชือเพลิงทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีก
เงือนไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนทีเหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
***เงือนไขพิ เศษสําหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่ าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัวเครืองบินภายในประเทศ, ซือตัวรถไฟ, ซือ
ตัวรถโดยสาร และจองห้องพัก เพือประโยชน์ของลูกค้า
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เอกสารที ใช้ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทางทีมีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จา่ ยทังหมด หรือเก็บค่าใช้จา่ ยบางส่วนทีเกิดขึนจริง
/ เก็บค่าใช้จา่ ย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทังหมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทสูี ญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนือ ความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนืองจากสภาวะนํ ามันโลกทีมีการปรับราคาสูงขึน ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํามันขึนในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีนํามันเพิมตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีนํามันใหม่ทอาจจะ
ี
เกิดขึน
3.
เนืองจากรายการทัวร์นเป็
ี นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการ
เดินทางในกรณีทมีี ผู้รว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือไม่เทียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ
7.
การท่องเทียวประเทศจีนนันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือเป็ นการส่งเสริมการท่องเทียวดังกล่าว
คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์
เพิม ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดังกล่าวแล้ว

6 | 11HK676 WS_HH4 Tee Rak ฮ่องกง ลั นเตา ดิสนีย์ 3D2N_CX SEP-MAR19 Update 30-8-18

