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ฮอ่งกง นองปิง เทศกาลลดท ัง้เกาะ 
สกัการะ ขอพร 5 สิง่ศกัสทิธิ ์ของฮอ่งกง 

เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล / เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ(ฮงฮ า) 

วดัแชกงหมวิ / วดัหวงัตา้เซยีน 

พระใหญน่องปิง ฟร ีน ัง่กระเชา้ 

พกัฮอ่งกง เนน้ 2 คนื โรงแรม 4 ดาว 
วนัแรกของการเดนิทาง              กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง –ยอดเขา VICTORIA PEAK – ชายหาด 

 รพีลัสเ์บย ์–วดัหวงัตา้เซยีน-เลดี ้มารเ์ก็ต 

01.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิเคานเ์ตอร ์K (K01-06) ทางเขา้ประต ู5 

และ 6 อาคารผูโ้ดยสารขาออกสายการบนิ HONGKONG AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่นในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและทีน่ั่งกอ่น

ออกเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

04.40 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ HONGKONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX762 

 [บรกิารอาหาร มหีนา้จอทกุทีน่ ัง่] 

08.50 น.    เดนิทางถงึสนามบนิ Hong kong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 

ชม.)  

จากนัน้ ทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B  

 สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง

ประเทศจนีตดิกับมณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นเส ้นทางไฮเวยอ์ันทันสมัย 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 

ผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวาม

ยาวมากกวา่ 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน 

ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง  

จากนัน้ จากนัน้น าทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้สู ่ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึง่ใ นแหลง่

ทอ่งเทีย่ว ยอดนยิม เป็นจดุชมววิทีค่ณุจะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม อา่ววคิตอเรยีทีม่ี

ชือ่เสยีงระดับโลก และตกึระฟ้าทีพุ่ง่ ทะยานขึน้สงูตัดกับแนวเขาเขยีวขจอีันแสนสวยงาม 

เชญิถา่ยรปูตามอัธยาศัย 

จากนัน้ น าทา่นนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัส ์

เบย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบชูา

ขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมทั่บทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการ

ขอลกูทีเ่ชือ่กันวา่ถา้ใครมาขอก็มักสมหวงัทกุครัง้ไป..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ น าทา่นนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน หรอื วดัหวอ่งไทซนิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1921 เพือ่อทุศิ

ใหก้ับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและ

กลายเป็นเทพเจา้หวงัตา้เซยีนในเวลาตอ่มา ปัจจบุันถอืเป็นวดัของลัทธเิตา๋ทีม่คีนมากราบ

ไหวม้ากทีส่ดุ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวดัจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาด

ใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม ภายในมสีวนทีจั่ดเลยีนแบบสวนในปักกิง่และยังมคีวาม

แมน่ย าในเรือ่งของการเสีย่งเซยีมซอีกีดว้ย... ไหวข้อเนือ้คู ่

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิง เลดีส้ ์มารเ์ก็ต (Lady Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดนิสไตล ์Night 

Market ไมไ่ดม้ขีายเฉพาะแตข่องผูห้ญงิ แตม่ขีองขายทกุสิง่อยา่ง เป็นจดุหมายทีท่กุคน

ตอ้งไปเยอืนส าหรับคนรักแฟชัน่ และของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นคา้ตัง้รวมตวักันกวา่ 100 

รา้น ตลาดแหง่นี ้มทีีม่าจากการเป็นแหลง่ขายสนิคา้ประเภทเสือ้ผา้และเครือ่งประดับราคา

ถกูส าหรับสตรทีกุวยั จนเกดิเป็นตลาดกลางแจง้ทีถ่อืวา่มชีือ่เสยีงแหง่หนึง่ในฮอ่งกงเพราะ

ทีน่ีม่ทัีง้ กระเป๋า, รองเทา้ ,เสือ้ผา้, เครือ่งประดับ, เครือ่งส าอาง, ของตกแตง่บา้น, ของเลน่ 

ฯลฯ 

อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 
      ทีพ่กั KINGS HOTEL/SAV HOTEL/ICLUB MA TAU WAI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง       เจา้แมก่วนอมิยมืเงนิ ฮงฮ า - วดัหวงัตา้เซยีน –วดัแชกงหมวิ – 
โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– รา้นหยก – อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า (2) 

จากนัน้ เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั ในทกุๆ วนัที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี 

ชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันีเ้พือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่วา่กังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่

รา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  ไวข้อเร ือ่ง

ธุรกจิ 

 

 

 

 

 



 
 
 

จากนัน้ น าทา่นไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮงฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวดัเจา้แม่

กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา 

ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวดัเจา้แมก่วนอมิที ่Hung Homหรอื 'Hung HomKwun Yum 

Temple' เป็นวดัเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็กที่

ไมไ่ดส้วยงามมากมาย แตเ่ป็นวดัเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวนัจะมคีน

มาบชูาขอพรกันแน่นวดั ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกวา่ทีน่ีแ่มน่มากทีพ่เิศษกวา่นัน้ 

นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย ซึง่คนสว่นใหญ่

จะนยิมไปในเทศกาลตรษุจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึง่ทางวดัจะจ าหน่าย

อปุกรณ์ส าหรับเซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ให ้

น าซองแดงมาวนเหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บ

ซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่ภายในซองจะมจี านวนเงนิทีท่างวดัจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค ถา้

หากเราประสพความส าเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮอ่งกงอกีก็คอ่ยกลับไปท าบญุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนหูา่นยา่ง  (3) 

จากนัน้ น าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอันดับ

เยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้  โรงงานจวิเวอรร์ี ่ฮอ่งกง อกีหนึง่ของแหลง่ชอ้ป

ป้ิงทีพ่ลาดไมไ่ด ้มเีครือ่งประดับใหเ้ลอืกมากมาย สวยงาม น่ารักๆ อาทเิชน่ แหวน, สรอ้ย, 

ก าไล ฯลฯ และทีน่ยิมกันมากคอื กังหัน 4 ใบพัด ไมว่า่จะเป็น แหวน ตา่งห ู ก าไล หรอื จี้

กังหัน  

จากนัน้ น าทา่นชม รา้นหยก ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากล ้าคา่ 

จากนัน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ 

Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ 

Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis 

Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  

Galleria   อาหารค า่อสิระตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรยเ์ริม่ตน้ในเวลา 20.00 น. ทกุค า่คนื การ

แสดงมัลตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบันทกึในกนิเนสบุค๊วา่ เป็นการแสดงแสงและ

เสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของโลก ครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญตา่ง ๆ ทีต่ัง้อยูส่อง

ฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี ้ประดับไปดว้ยแสงไฟ ซึง่เพยีงกด

สวติชก็์จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่ง ๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคกัของ

ฮอ่งกง 

 

 

 

 

 

 
      ทีพ่กั KINGS HOTEL/SAV HOTEL/ICLUB MA TAU WAI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       กระเชา้นองปิง – CITYGATE OUTLET MALL – กรงุเทพฯ 

 หรอืตอ้งการเปลีย่นเป็นสว่นสนกุดสีนยีแ์ลนด ์เพิม่ 2,000 บาท  

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า (4)  

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา กรณีถา้ลกูคา้

อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พืน้ทบึ) เป็น

กระเชา้ครสิตัล (พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ 100 

เหรยีญฮอ่งกง ไปยังเกาะลันเตาเพือ่นมัสการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่

พระใหญล่นัเตา องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพทุธรปูหันพระพักตรไ์ปทาง

เหนอืสูจ่นีแผน่ดนิใหญ ่ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับ

รวมฐานแลว้มคีวามสงูทัง้ส ิน้ 34 เมตร คา่กอ่สรา้งพระพทุธรปู 60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง โดย



 
 
 

พระพทุธรปูมชีือ่เรยีกอยา่งไมเ่ป็นทางการวา่ พระใหญเ่ทยีนถาน ประดษิฐานบนแทน่บชูามี

ความสงูเทา่กับตกึ 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 

จากนัน้ น าทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหท้กุทา่นไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพร

ไมว่า่จะเป็นไหวข้อสขุภาพ

การงาน การเงนิ เนือ่งจากองค์

พระเป็นปรางคป์ระทานพร 

จากลานอธษิฐาน ทา่น

สามารถเดนิขึน้ชมฐานองค์

พระได ้โดยจะมบีันไดทอด

ยาวจ านวน  268 ขัน้  บรเิวณ

ฐานพระพทุธรปู เป็นที่

ประดษิฐานของบรมสารกีธาต ุ

(พระเขีย้วแกว้)  และ

พระพทุธรปูหยกขาว ทีอ่ันเชญิ

มาจากศรลีังกา ภาพวาดพทุธ

ประวตัโิดยวาดจากสนี ้ามัน 

(ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ 60 

เหรยีญฮอ่งกง)  หรอืชมววิ

ของเกาะลันเตาในมมุสงูได ้ 

หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้

นองปิงปิดซอ่มบ ารงุ หรอืปิด

เนือ่งจากสภาพอากาศ ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นเป็นรถโคช้ของอทุยาน 

เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน 

จากนัน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้งดัง 

CITYGATE OUTLET 

MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้

ตามอัธยาศัย พบกับ OUTLET 

สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลก

มากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรอืวา่จะเป็น BURBERRY 

รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะม ีSUPERMARKET ขนาดใหญใ่ห ้

ทา่นไดจั้บจา่ยกันไดอ้ยา่งจใุจ 

 

กรณีเปลีย่นจากนองปิง เป็น ดสีนยีแ์ลนด ์เพิม่เงนิ 2,000 บาท 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า  

จากนัน้ ทา่นเขา้สูด่นิแดนแหง่ความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND”  ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด์

แหง่นีเ้ป็นสวนสนุกแหง่ที ่5 ของดสินยีแ์ลนดท่ั์วโลก และเป็นสวนสนุกแหง่ที ่11 



 
 
 

ของดสินยี ์เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรม และความสนุกสนานมากมาย เป็นสวนสนุกและรสีอรต์ 

ระดับโลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลันเตา แบง่ออกเป็น 4 สว่น ไดแ้ก ่           

 -เมนสตรที ยเูอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เป็นจดุเริม่ตน้ของถนนแหง่การเดนิทาง 

ยอ้นเวลาสูช่ว่งตน้ศตวรรษที ่19 ทีถ่นนแกสลทิสตรทีอันแสนสวยของสหรัฐอเมรกิา เราจะ

พบกับขบวนพาเหรดดสินยี ์ชมเพือ่นชาวดสีนยีท์ีโ่ปรดปรานอยา่ง มกิกีเ้มาส,์ มนินี,่ 

โดนัลดั๊ก และ กฟูฟ่ี ทีม่ารว่มเตน้ระบ าอยา่งสนุกครืน้เครงกับวงดนตรมีารช์และเหลา่นักเตน้

ทีเ่ต็มไปดว้ยความรา่เรงิและเบกิบาน ระหวา่งทางนัน้ ก็จะมรีา้นชอ้ปป้ิงอันเกไ๋กใ๋หไ้ด ้

เลอืกสรรของทีร่ะลกึและของฝากพเิศษ ๆ จากดสินยีแ์ลนดซ์ ึง่มมีากกวา่ 4,000 รายการ 

เป็นทีต่ัง้ของซติีฮ้อล และทางรถไฟฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดท์ีจ่ะพาคณุชมไปรอบๆบรเิวณอยา่ง

เพลดิเพลนิ  

 -ทมูอโรวแ์ลนด ์(TOMORROW LAND) สนุกสนานกับเครือ่งเลน่แนวโลกอนาคตอัน

ทันสมัย  น าเสนอเรือ่งราวของโลกอนาคตทีเ่ต็มไปดว้ยความตืน่ตาตืน่ใจกับนยิาย

วทิยาศาสตรแ์ละการผจญภัยในอวกาศ โดยทมูอโรวแ์ลนดใ์นฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดนั์น้โดด

เดน่ไปดว้ยบรรยากาศของ “อนิเตอรก์าแลคตกิ สเปซพอรต์” หรอืดนิแดนทีเ่ชือ่มตอ่

ระหวา่งกาแล็คซี ่ทีใ่นนัน้ไมว่า่จะเป็น รา้นอาหาร รา้นคา้ และสถานทีต่า่งๆ ลว้นแตม่ี

หุน่ยนต ์ยานอวกาศ และดาวเคราะหล์อ่งลอยอยูไ่ปมา นอกจากนีใ้นทมูอโรวแ์ลนด ์ยังมี

โลกอวกาศแหง่ “สเปซ เมาเทน่”ทีนั่กทอ่งเทีย่วสามารถเขา้ไปไดใ้นเวลาเพยีงอดึใจเดยีว 

การขบัจานบนิสว่นตัวใน “ออรบ์ทิรอน” และการตอ่สูก้ันแบบดเุดอืดใน “บัซ ไลทเ์ยยีร ์

แอสโตร บลาสเตอร ์ 

 สมัผัสเครือ่งเลน่ใหม ่Ant-Man and The Wasp: Nano Battle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -แฟนตาซแีลนด ์(FANTASY LAND) ทอ่งเมอืงการต์นูดสินยี ์ตืน่ตาตืน่ใจกับเมอืงแหง่

เทพนยิาย ดนิแดนแหง่นี้ลว้นเต็มไปดว้ยสสีนัและบรรยากาศของเมอืงทีจ่ าลอง มาจากใน

การต์นูของดสินยี ์สนุกกับเรือ่งราวอมตะของ“ชา้งนอ้ยดัมโบ”้ งานเลีย้งน ้าชาของคนท า

หมวก (Mad Hatter Te กับมคิกีเ้มาทต์ัวการต์นูอมตะของดสินยีเ์ป็นพเิศษงานนีต้อ้งไม่

พลาด กับการสนุกสนานกับภาพยนตร ์3a Cups) มา้หมนุจากเรือ่งซนิเดอรเลลาและ“การ

ผจญภัยของวนินี ่เดอะ พหู”์ สว่นใครทีช่ ืน่ชอบมตินิอกจากนีใ้นแฟนตาซแีลนดย์ังม ี“แฟน

ตาซกีารเ์ดน้” ซึง่เป็นสถานทีน่่าสนใจทีอ่อกแบบมาเป็นพเิศษส าหรับดสินยีแ์ลนดฮ์อ่งกง 



 
 
 

โดยเฉพาะโดยผูท้ีอ่ยูใ่นนัน้จะมโีอกาสไดพ้บกับการต์นูตัวโปรดมากมายอาท ิมกิกี ้เมาส,์ 

มนินี ่เมาส,์ วนินี่ เดอะพหู,์และเหลา่เพือ่นพอ้งชาวการต์นูดสินยีอ์กีมากมาย  

 -แอดเวนเจอรแ์ลนด ์(ADVANTURE LAND)   ดนิแดนแหง่การผจญภัยอันน่าตืน่เตน้ 

สมัผัสความเรา้ใจกับการผจญภัยในป่าลกึลับของเอเชยี และแอฟรกิา ในดนิแดน “จังเกลิ ริ

เวอร ์ครซู”( Jungle River Cruise)  ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะเริม่ตน้การผจญภัยบนเรอืส ารวจที่

ลอ่งไปตาม แมน่ ้าสายใหญห่ัวใจหลัก ของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์า่นป่าลกึลับ ทีท่กุโคง้น ้า

จะมสี ิง่ลกึลับและสิง่ทีส่รา้งความตืน่เตน้ตา่งๆรออยูเ่พือ่ สรา้งความสนุก ใหก้ับผูท้ีเ่ขา้ไป

เยอืน ไมว่า่จะเป็น ฝงูชา้งทีเ่ลน่น ้าอยา่งสนุกสนาน  ตืน่เตน้กับการ ผจญภัยกบัสตัวป่์านานา

ชนดิ  , Tazan’s Tree House บา้นตน้ไมข้องทารซ์าน Ironman Experience เครือ่งเลน่

ลขิสทิธิแ์ทจ้าก MARVEL 

 **ชว่งเย็นกอ่นสวนสนุกจะปิด 30 นาท ีทา่นจะไดพ้บกับ โชวด์อกไมไ้ฟ  อันยิง่ใหญ่

ตระการตา ซึง่เป็นเอกลกัษณ์หนึง่ของดสินยีแ์ลนด ์** 

 
 

 

 

 
 

 

 

อาหารกลางวนัและอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิอ่งกง  

21.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ HONGKONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่

HX761 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

กรกฏาคม 

เทีย่วบนิ วนัทีเ่ดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

พกั
เดีย่ว 

13 ก.ค. HX762  04.40-08.50 
15 ก.ค. HX761  21.45-23.55 

13-15 กรกฏาคม 12,888 4,500 

15 ก.ค. HX762  04.40-08.50 
17 ก.ค. HX761  21.45-23.55 

15-17 กรกฏาคม 
วนัหยดุ อาสาฬบชูา 

13,888 4,500 

26 ก.ค. HX780  02.00-05.40 
28 ก.ค. HX761  21.45-23.55 

26-28 กรกฏาคม 12,888 4,500 

27 ก.ค. HX780  02.00-05.40 
29 ก.ค. HX765  18.00-20.00 

27-29 กรกฏาคม 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10 

16,888 4,500 

สงิหาคม 

เทีย่วบนิ วนัทีเ่ดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

พกั
เดีย่ว 

10 ส.ค. HX780  02.00-05.40 
12 ส.ค. HX779  20.35-22.50 

10-12 สงิหาคม 
วนัแมแ่หง่ชาต ิ

17,888 4,500 

ตลุาคม  

เทีย่วบนิ วนัทีเ่ดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

พกั
เดีย่ว 

12 ต.ค. HX780  02.00-05.40 
14 ต.ค. HX761  21.45-23.55 

12-14 ตลุาคม 
วนัหยดุชดเชย วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

17,888 4,500 

กรณีเปลีย่นจากนองปิง เป็น ดสีนยีแ์ลนด ์ 
เพิม่เงนิ 2,000 บาทจากราคาทวัรด์า้นบน 

โปรโมช ัน่ไมม่รีาคาเด็ก 
ราคาเด็กทารก 5,500.-  (1 เดอืน – 1 ปี 11 เดอืน) 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ เด็กและผูใ้หญเ่ก็บเทา่กนั***  

-เก็บทปิทีส่นามบนิสวุรรณภมู-ิ 
** แจกน า้ด ืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

โปรดอา่น 
รวมอะไรบา้งทรปินี ้
1.ต ัว๋เครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ  และ โหลดได ้1 ใบ ใบละ 20 ก.ก.  

2.คา่หอ้งพกั หอ้งละ 2  ทา่น  จะนอน 3 ทา่น โปรดสอบถามเพราะบางโรงแรมไมส่ามรถเสรมิ

เตยีงได ้ 

3.คา่อาหาร เชา้ 2 มือ้ กลางวนั 2 มือ้ 

4.คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 

บาท 

5.คา่หวัหนา้ทวัรด์แูลต ัง้แตเ่มอืงไทย 

ไมร่วมอะไรบา้งทรปินี ้
1.ไมร่วม...คา่ทปิไกดฝ์ั่งฮอ่งกง 1,500 บาท/ทา่น เก็บทีส่นามบนิสวุรรรภมู ิ



 
 
 

2.ไมร่วม...คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

3.ไมร่วม...คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจาก

รายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ลกูคา้ตอ้งจา่ยเพิม่เอง 

4.ไมร่วม... คา่ธรรมเนยีมวซีา่คนตา่งประเทศ ทีต่อ้งท าวซีา่เดนิทางเขา้ประเทศจนี   

5.ไมร่วม...คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่จากคา่ทวัร ์4,000 บาท 

สิง่ทีท่า่นควรรูแ้ละท าความเขา้ใจกอ่นจองทวัร ์

อา่นนะจะ๊ 7 ขอ้เอง 
1. ทวัรน์ ีล้งรา้นชอ้ปป้ิง  2 รา้นหลกัๆ คอื 1. รา้นจวิเวอรร์ ี ่2. รา้นหยก 
2. หากทา่นมเีทีย่วบนิภายตอ่ในประเทศ โปรดแจง้ใหเ้ราทราบในวนัจองทวัร ์เพือ่ประโยชน์

ของทา่นเอง  

3. ราคาทวัรน์ ีเ้ป็นราคาพเิศษ เด็กและผูใ้หญร่าคาเทา่กนั 

4. เม ือ่ทา่นตดัสนิใจจองทวัรแ์ลว้  ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น เปลีย่นคนเดนิทาง หรอืขอคนืเงนิ

ไดท้กุกรณี   

5. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

6. หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งขออาหารพเิศษ เชน่ ทานเจ ไมท่านหม ูหรอื ไก ่หรอื สตัว ์ปีก 

นอกเหนอืจากอาหารทีท่างเราจดัการให ้ขออนญุาตเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามจรงิหนา้งาน 

7. เม ือ่ทานช าระเงนิแลว้ ถอืวา่ยอมรบัขอ้ตกลงท ัง้หมด 

เงือ่นไขการจา่ยเงนิ 
1.โปรดช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท หลงัการจอง 1 วนั  

พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์ ทีม่อีายเุหลอืใชง้านมากวา่ 6 เดอืนขึน้ไป  

2.ช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทาง 20 วนั 
 


