
 

 

 รหัสทัวร PHD1900746 
ทัวรฮองกง สวนสนุกดิสนียแลนด 3 วัน 2 คืน (EK) 
 
ดินแดนแหงความฝน “HONG KONG DISNEYLAND” 
ถายรูป ชมวิววิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮองกง 
หาดรีพลัสเบย  นมัสการขอพรองคเจาแมกวนอิม + เทพเจาไฉซิงเอ้ีย 
เทพเจาแหงโชคลาภ  แกชง หมุนกังหันนําโชค วัดแชกงหมิว 
ขอเร่ืองสุขภาพรางกาย  เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน 
ดูยิงไฟเลเซอร  SYMPHONY  OF  LIGHT 

 

 
 

 



 

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮองกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระชอปปم�งเลด้ีมาเก็ต & 
   เทมเปم�ลสตรีท 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
10.30 น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 

4  ประตูหมายเลข  9  
แถว  T  เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) พบเจาหนาที่และหัวหนาทัวรจาก
ทางบริษัทคอยอํานวยความสะดวกแกทานในดานต๋ัวเคร่ืองบินและสัมภาระในการ
เดินทาง   

14.00 น.  นําทุกทานลัดฟ�าสู เกาะฮองกง โดยเที่ยวบินท่ี EK384 / บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
18.05 น.  การเดินทางใชเวลา 3 ช่ัวโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแหง

ใหมของฮองกง ทันสมัยดวยเทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆอยางครบ
ครัน ผานการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขาเมือง  

 จากน้ัน นําทานเดินทางผานเสนทางไฮเวยอันทันสมัย ขามสะพานแขวนซิงหมา 
(TSING MA BRIDGE) ซึ่งเปนสะพานแขวนสองช้ันที่ยาวท่ีสุดในโลก โดยมีความ
ยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล) เช่ือมตอระหวางฮองกงอินเตอรเนช่ันนอล
แอรพอรตกับตัวเมืองฮองกง ตัวสะพานช้ันบนจะเปนทางใหรถยนตวิ่ง สวนช้ันลาง
เปนเสนทางของเอ็มทีอาร (MTR) กับแอรพอรตเอ็กเพรสเทรนส (Airport 
Express Trains) สะพานซิงหมาน้ี ไดถูกคัดเลือกใหเปนสัญลักษณของคูรักท่ัว
โลกอีกดวย  จากน้ันนําทานเดินทางสูปากอาววิคตอเรีย จุดชมวิวยอดนิยมของ
ฮ อ งกง นํ าท านชม SYMPHONY  OF  LIGHT  การแสดงแสง สี  เสีย ง 
กลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิลด เรคคอรด” ซ่ึงการแสดง



 

 

จะเปดไฟท่ีตกแตงดวยไฟหลากหลายสีสัน รวมดวยการยิงเลเซอรประกอบเพลง
จากอาคารช้ันนํากวา 40 แหง โดยใชเวลาในการแสดงประมาณ 15 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  

( 1 ) 
  เมนูดังน้ี :: ผัดผักตามฤดูกาล  ขาวผัด  หอยลายผัดเตาซ่ี  ปลาหมึกกระเทียม
พริกไทย  เป�าฮื้อน่ึงซีอ๊ิว  
                  ปลาเกาน่ึงซีอ๊ิว  หอยเชลลน่ึงวุนเสนกระเทียม  กุงทะเลลวกจ้ิม  ปู
ผัดขิง 
 
 
  
 
 
 จากน้ันใหทานอิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือทานที่ตองการชมทัศนียภาพของ

เกาะฮองกงยามราตรี ทานสามารถเดินชมบรรยากาศและวิถีชีวิตยามค่ําคืนของ
ชาวฮองกงได เน่ืองจากโรงแรมต้ังอยูใจกลางยานชอปปم�ง 
 
ฮองกงพักท่ี    EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / 

PRUDENTIAL HOTEL  หรือ      NOVOTEL  NATHAN   
HOTEL   เทาน้ัน 

 
 



 

 

วันที่สอง  สวนสนุกดิสนียแลนด เต็มวัน! 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา รับประทานอาหารเชาแบบต่ิมซําตนตํารับของฮองกง ( 2 ) 

 
(สําหรับทานที่ซ้ือ Option น่ังกระเชา NGONG PING ไหวพระใหญโป�หลินเพ่ิม
ชวงเชานําทานไปที่สถานีข้ึนกระเชาและชวงบายไกดจะพาทานน่ังรถไฟไปยังสวน
สนุกดิสนียแลนด) 
 
จากน้ันนําทานเขาสูดินแดนแหงความฝน “HONG KONG DISNEYLAND”  
อาณาจักรสวนสนุกอันย่ิงใหญของฮองกง ทานจะไดพบกับเคร่ืองเลนอันทันสมัย
และสุดสนุกที่สุด ฟรีเคร่ืองเลนทุกชนิด เลนก่ีรอบก็ได  เพียบพรอมดวยกิจกรรม
และความบันเทิงมากมาย ที่ถูกเนรมิตข้ึนบนเกาะลันเตา แบงออกเปน 7 สวน 
ไดแก 
เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เร่ิมตนการเดินทางยอนเวลาสู
ชวงตนศตวรรษที่ 19 ที่ถนนแกสลิทสตรีทของสหรัฐฯ พบกับขบวนพาเหรดผอง
เพ่ือนชาวดิสนียที่มารวมเตนระบํากับวงดนตรีมารชและเหลานักเตนที่เต็มไปดวย
ความราเริง ระหวางทางก็จะมีรานชอปปم�งใหไดเลือกสรรของที่ระลึกจากดิสนีย
แลนดซ่ึงมีมากกวา 4,000 รายการ และยังเปนท่ีต้ังของซิต้ีฮอลลและทางรถไฟ
ฮองกงดิสนียแลนดอีกดวย  
ทูมอโรวแลนด (TOMORROW LAND) สัมผัสประสบการณใหมลาสุด Ant-
Man and The Wasp: Nano Battle จัดเต็มความสนุกกับเคร่ืองเลนสุดล้ํา
สมัย ที่จะแปลงรางคุณใหเล็กเทามด !! เพ่ือรวมภารกิจการตอสูรวมไปกับซูเปอรฮี



 

 

โรในดวงใจอยาง Iron Man, Ant-Man และ the Wasp จากการบุกโจมตีของ
เหลาวายรายจากองคกรไฮดรา ที่ตองการมาขโมยปฏิกรณอารค (Arc Reactor) 
บนหอคอยสตารก บนเกาะเกาลูน ฮองกง และตองการจะโจมตีเพ่ือเอา Data 
Core ซ่ึงเปนที่เก็บขอมูลลับสุดยอดขององคกรชีลด (S.H.I.E.L.D) ไปดวย Iron 
Man จึงตองการความชวยเหลือจาก Ant-Man and The Wasp เพ่ือท่ีจะแทรก
ซึมเขาไปทําลายไดถึงดานในตัวของเจาสวอรมบอท (Swarmbots) แตท้ังน้ีท้ังน้ัน
ก็ยังมีฝูงบอทท่ีเขามาโจมตีอีกนับพันนับหมื่นตัว ทําให Ant-Man and The 
Wasp ก็ตองการความชวยเหลือดวยเชนกัน 
แฟนตาซีแลนด  (FANTASY LAND) ต่ืนตาต่ืนใจกับเมืองแหงเทพนิยาย 
ดินแดนแหงน้ีลวนเต็มไปดวยสีสันและบรรยากาศของเมืองที่ จําลองมาจากใน
การตูนของดิสนีย สนุกกับเรื่องราวอมตะของ“ชางนอยดัมโบ” งานเล้ียงน้ําชาของ
คนทําหมวก (Mad Hatter Tea) กับมิคก้ีเมาทตัวการตูนอมตะของดิสนียเปน
พิเศษ สนุกสนานกับภาพยนตร 3a Cups) รวมถึงมาหมุน จากเร่ืองซินเดอรเลลา
และ“การผจญภัยของวินน่ี เดอะ พูห” สวนใครที่ช่ืนชอบมิตินอกจากน้ีในแฟนตาซี
แลนดยังมี “แฟนตาซีการเดน” ซ่ึงเปนสถานที่นาสนใจท่ีออกแบบมาเปนพิเศษ
สําหรับดิสนียแลนดฮองกงโดยเฉพาะโดยผูท่ีอยูในน้ันจะมีโอกาสไดพบกับการตูน
ตัวโปรดมากมายอาทิ มิกก้ี เมาส, มินน่ี เมาส, วินน่ี เดอะพูห,และเหลาเพ่ือนพอง
ชาวการตูนดิสนียมากมาย 
แอดเวนเจอรแลนด (ADVANTURE LAND)  ผจญภัยใน “จังเกิล ริเวอร ครูซ” 
(Jungle River Cruise)ซ่ึงจะเร่ิมตนการผจญภัยบนเรือสํารวจที่ลองไปตาม
แมน้ําสายใหญผานป�าลึกลับ ท่ีทุกโคงน้ําจะมีส่ิงลึกลับคอยสรางความต่ืนเตนใหกับ
ผูท่ีเขาไปเยือน ไมวาจะเปน ฝูงชางที่เลนน้ําอยางสนุกสนาน  ต่ืนเตนกับการผจญ
ภัยกับสัตวป�านานาชนิด, หรือทานจะลองไปบนแพทอนซุงขามแมน้ําแหงการผจญ
ภัยไปยังเกาะทารซานในใจกลางของแอดเวนเจอรแลนด เมื่อทานมาถึงไตข้ึนไป
ตามข้ันบันไดไมที่สรางจากช้ินสวนเรืออับปางและขามสะพานแขวนไปสูบานตนไม
กลางป�าดิบของทารซาน Tazan’s Tree House  
ทอยสตอร่ีแลนด (TOY STORY LAND) มีเคร่ืองเลนชนิดใหมมาเสิรฟความ
ส นุ ก ส น า น  เช น  RC RACER, TOY SOLDIER PARACHUTE DROP, 



 

 

SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP แล ะค าแ ร็ก เต อ ร  
พระเอกของเร่ือง WOODY  ยืนตอนรับทานที่ทางเขาดานตะวันตก พรอมดวย 
TOY SOLDIER 3 คนคอยคําส่ังจากวูดด้ี และ ไดโนเสาร REX ยืนตอนรับทานที่
ทางเขาดานตะวันออก   
กริซลีย กัลช (GRIZZLY GULCH) สรางสรรคพิเศษสุดเฉพาะฮองกงดิสนีย
แลนด เปดโลกตะวันตก แปลกใหม กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถ่ือน “รัน อเวย 
มายน  คารส” (RUNAWAY MINE CARS) คร้ังแรกกับโคสเตอรภาคพ้ืนดิน
หลากหลายทิศทาง รายรอบดวยแดนเถ่ือนแปลกตา เล้ียวเลาะผานโตรกธารน้ําพุ
รอน “ไกเซอร กัลช” (GEYSER GULCH) ท่ีพวยพุงสะเทือนทั่วท้ังพ้ืนดิน แลวมา
เยี่ยมบานชางตีเหล็ก และรานของแหงท่ีกลายเปนรานของเปยก รวมเฮฮาจองหา
เพ่ือนใหม เล็งใหแมน แลวพนสายน้ําจากเคร่ืองสูบลมของชางตีเหล็ก สนุกสนาน
กันแบบเย็นฉ่ํา จากน้ันพบกับการตอนรับแบบไวลด เวสต กับเพ่ือนท่ีแสนวิเศษ มิก
ก้ี, มินน่ี, ชิพ แอนด เดลในชุดเส้ือผานารัก และสองเพ่ือนดิสนีย กรีซลีย หมีนอย
โคดา และ เคไนย   
มิสทิค พอยท (MYSTIC POINT) เดินทองไปผานสวนหยอมท่ีเต็มไปดวยวัตถุ
โบราณที่สรางภาพลวงตา 3 มิติ  "การ เดน ออฟ วันเดอรส" (Garden of 
Wonders) สํารวจพิพิธภัณฑลึกลับท่ีซ่ึงวัตถุโบราณนาต่ืนตาจากทั่วโลกมามีชีวิต
ตอหนาตอตาทาน  "มิสทิค แมนเนอร" (Mystic Manor) 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในสวนสนุกดิสนียแลนด ( 3 ) ***
คูปองอาหาร*** 
  
 *** เวลา 15.00 น.ของทุกวัน ทานจะพบกับขบวนพาเหรด ไฟลทส ออฟ แฟนตาซี  
ซ่ึงจะพบกับ 
  เจาหญิงของดิสนีย, มิกก้ีและผองเพ่ือน, ตัวละครของพิกซาร และความบันเทิง
กลางแจง  

 



 

 

*** อิสระอาหารเย็น เพ่ือใหทานสนุกสนานเพลิดเพลินกับเคร่ืองเลนไดอยางเต็ม
อ่ิม  

ฮองกงพักท่ี    EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / 
PRUDENTIAL HOTEL  หรือ      NOVOTEL  NATHAN   
HOTEL   เทาน้ัน  

 
 

วันที่สาม (BUS / BUS) สูยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด) – รีพลัสเบย – ฮองกงจิวเวลร่ี –  
  วัดแชกงหมิว – เทพเจาหวังตาเซียน – ชอปปم�งถนนแบรนดเนม – ฮองกง -  
  กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาแบบต่ิมซําตนตํารับของฮองกง  ( 4 ) 
 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางโดย รถบัส ข้ึนสู ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุด
ของฮองกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล จากจุดน้ี ทานสามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร อาคารรูปรางคร่ึงวงกลมที่มีเอกลักษณ
เดนที่สุด ชมเกาะฮองกงและเกาลูนไดท้ังเกาะอยางชัดเจน ต่ืนตาต่ืนใจกับตึกระฟ�า
ท่ีสูงตระหงานและอาคารตางๆ ที่กอสรางตามหลักฮวงจุย อาทิเชน ตึกเซ็นทรัล
พลาซา ตึกไชนาแบงค และตึกอ่ืนๆ อันเปนที่ต้ังของธุรกิจช้ันนําของฮองกง พรอม
ท้ังถายภาพกับวิวสวยสุดประทับใจ และเลือกซ้ือของที่ระลึกของฮองกงจากรานคา
ภายในอาคารเดอะพีค ในบริเวณเดียวกันน้ัน ยังมีพิพิธภัณฑมาดามรุสโซ  



 

 

พิพิธภัณฑหุนจําลองเสมือนจริงของดารา นักแสดง และผูมีช่ือเสียงของฮองกงและ
ท่ัวโลก ใหเขาเย่ียมชมอีกดวย (ในการเขาพิพิธภัณฑทานตองเสียคาต๋ัวเขาชมเอง) 
จากน้ันนําทานเดินทางสู “อาวรีพลัสเบย” สักการะขอพร “องคเจาแมกวนอิม” ปาง
ประทานพรท่ีชาวฮองกงเช่ือวาศักด์ิสิทธ์ิมาก องคทานมีความประณีตงดงาม 
ต้ังอยูบนฐานบัว ขอพร “เจาแมทับทิม” เพ่ือเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจและขอใหการ
เดินทางทุกคร้ังปลอดภัย พรอมสักการะขอพรเทพเจาแหงโชคลาภ “ไฉซ้ิงเอ้ีย” ที่
เช่ือกันวาหากใครไดมาสัมผัสองคทาน จะไดรับแตเงิน ทอง กลับบาน โดยเอาสอง
มือลูบจากเคราทานลงมาแลวกํามาใสในกระเป�าของตัวเอง เสมือนเปนเคล็ดวาให
เงินทองไหลมาเทมาสูกระเป�าของเรา แลวลูบกอนทองที่อยูดานขางองคทานแลว
กํามาใสกระเป�าของตัวเองอีกคร้ัง  หรือหากทานใดที่มีบุตรยาก แตงงานแลวยังไม
มี บุ ต ร ให มาขอพร “องค สั ง กั จจาย (อ งค  Baby Buddha) ” จะประสบ
ความสําเร็จเกือบทุกคน แลวพาทานเดินขาม “สะพานตออายุ” ซ่ึงชาวฮองกงเช่ือ
กันวาการขามสะพานน้ีจะสามารถตออายุได  และเมื่อขามสะพานมาแลวจะเปน
ลานกวางท่ีเต็มไปดวยเซียนและเทพเจามากมาย ซ่ึงรวมถีง “องคเทพเจาแหง
ความรัก” หนวดเครายาวๆ ในมือทานจะมีหนังสือเลมใหญ ขางๆองคทานจะมีหิน
ดํากอนโต ใหอธิษฐานแลวทําการลูบกอนหิน เช่ือวาจะนําพาใหพบคู  สวนทานท่ีมี
คูอยูแลวเม่ือไหวขอพรทานแลวก็ทําใหรักมั่นคงและยาวนาน  หลังจากน้ันนําทาน
เย่ียมชมโรงงาน ฮองกงจิวเวลรี (HKJ)  ท่ีข้ึนช่ือของฮองกงพบกับงานดีไซนท่ีไดรับ
รางวัลอันดับเย่ียม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 5 ) 
จากน้ันนําทานสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) หน่ึงใน
วัดยอดนิยมของฮองกง ท่ีประชาชนใหความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน ดานใน
ศาลมีรูปปم�นสูงใหญของทานแชกงซ่ึงเปนเทพประจําวัดแหงน้ี เช่ือวามีความ
ศักด์ิสิทธ์ิในการขอพรดานโชคลาภ เสริมความเปนสิริมงคล ปดเป�าเร่ืองรายๆ
ออกไป และวัดแหงน้ี ยังเปนสถานที่ที่นิยมสําหรับทานท่ีตองการแกปชงอีกดวย 
โดยวิธีการไหวขอพรจากทานแชกงน้ัน ทานจะตองเขาไปยืนอยูเบ้ืองหนารูปปم�นของ
ทาน แลวอธิษฐานขอพรพรอมกับมองหนาทาน อยางมุงมั่นต้ังใจ จากน้ันทําพิธี
หมุน กังหันแหงโชคชะตา หรือท่ีเรียกวา "กังหันนําโชค" เพ่ือหมุนรับแตส่ิงดีๆ เขา
มาในชีวิต โดยความหมายของใบพัดท้ังส่ี มดัีงน้ี 
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 
ใบที ่2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 
ใบที่ 4. คิดหวังส่ิงใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

  เม่ือหมุนกังหันเสร็จแลว ใหตีกลอง 3 คร้ัง เพ่ือใหเปนที่รับรูท่ัวกันท้ังฟ�าดิน และ
ใหพรน้ันสมประสงค 

จากน้ันนําทานนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน อีกหน่ึวัดที่โดงดัง
ท่ีสุดของฮองกง ซ่ึงมีเทพผูข้ึนช่ือในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ ชวยเหลือเร่ือง
สุขภาพพลานามัยของเราและคนที่เรารัก ซึ่งทานจะพบกับผูคนมากมายที่นําธูป 
พรอมกับของมาสักการะและแกบนเปนจํานวนมาก นอกจากน้ียังมีอีกหน่ึงจุด
สักการะท่ีสําคัญและเปนที่นิยมสําหรับการขอพรเร่ืองความรัก คือ เทพเจาหยก
โหลวหรือเทพเจาดายแดง ซ่ึงจะมีอยู 3 องค องคกลางคือ องคเทพอาวุโส 
ดานซายเปนเทพเจาสาว ดานขวาเปนเทพเจาบาว และมีดายสีแดงเช่ือมท้ัง 3 องค
ไว สําหรับวิธีการไหวขอพรเทพเจาหยกโหลว ใหเร่ิมทําน้ิวสําหรับสอดดายแดง 
โดยจะมีป�ายกํากับบอกวิธีการต้ังอยู ณ บริเวณจุดขอพร ที่สําคัญหามปลอยดาย
หลุดมือเด็ดขาดจนกวาจะเสร็จพิธีหลังจากน้ันนําทานเดินทางสูถนนสาย ชอปปم�ง
แบรนด เนมหรู (CANTON ROAD) ให อิสระทานเลือกซ้ือแบรนด เนมตาม
อัธยาศัย แบรนดเนมทุกแบบทุกประเภท รวมระดมพลกันอยูบนถนนเสนน้ีต้ังแต



 

 

ต น จ น สุ ด ส า ย  เ ช น  OMEGA, TUDOR, ROLEX, ARMANI, JOYCE, 
DOLCHE & GABBANA,  BUEBERRY, LONGCHAMP, DKNY, H&M, 
SWAROVSKI, HERMES, COACH, GUCCI, LOUIS  VUITTON, MIU 
MIU, DIOR, BONJOUR, PRADA, CHANEL รวมถึงแบรนดรองเทา NEW 
BALANCE, ONITSUKA TIGER ฯลฯ สวนทานที่ตองการซ้ือสินคาประเภท
น้ําหอม เคร่ืองสําอางค ทานสามารถขามถนนมาซื้อไดที่ Duty Free Shop 
(DFS)  
 
*** อิสระอาหารเย็น เพ่ือใหทานชอปปم�งสินคาไดอยางจุใจ*** 
*** กรุณาตรงตอเวลานัดหมายเพ่ือเดินทางสูสนามบิน*** 
 

21.30 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส  (Emirates)  เที่ยวบินที่  EK385  / 
บริการอาหารเช็ท  
                      ใหญพรอมเคร่ืองด่ืมไวน  เบียร  น้ําอัดลมบนเคร่ือง 
23.45 น.       ใชเวลาในการเดินทาง 3 ช่ัวโมง ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ผูโดยสารขาเขา ช้ัน 2  
                     โดยสวัสดิภาพ 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

รายการทองเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีถือเปนเอกสิทธิ์ของผูจัดโดยยืดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ผูใหญหอง
ละ 2-3 

ทาน 
พักเด่ียว 

เด็ก 1 ทาน
พักกับผูใหญ 

2 ทาน 
(เสริมเตียง) 

เด็ก 1 ทาน
พักกับผูใหญ 

2 ทาน 
(ไมเสริมเตียง)

3-5  พฤษภาคม  2562 
ขาไป   EK384 (14.00-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

4-6  พฤษภาคม  2562 
ขาไป   EK384 (14.00-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

10-12 พฤษภาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.00-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

11-13 พฤษภาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.00-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

17-19 พฤษภาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.00-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

18-20 พฤษภาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.00-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

24-26 พฤษภาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.00-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

21,900 8,000 20,900 19,900 



 

 

23.45) 

25-27 พฤษภาคม 2562 
ขาไป   EK384 (14.00-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

31 พ.ค. - 2 ม.ิย. 2562 
ขาไป   EK384 (14.00-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

1-3  มิถุนายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

7-9  มิถุนายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

8-10  มิถุนายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

14-16  มิถุนายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

15-17  มิถุนายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

21-23  มิถุนายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

21,900 8,000 20,900 19,900 



 

 

23.45) 

22-24  มิถุนายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

28-30  มิถุนายน  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

29 ม.ิย. - 1 ก.ค.  2562 
ขาไป   EK384 (14.05-

18.05) 
ขากลับEK385 (21.30-

23.45) 
21,900 8,000 20,900 19,900 

 
HOT!! รายการ OPTION รวมรับ-สง 

 
รายการ เพ่ิมเงินทานละ (บาท) 

NGONGPING 2,000 
 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม  

 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับพรอมคณะช้ันทัศนาจรตามรายการ  

    (กรณีอยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงหรือตองซ้ือต๋ัวเด่ียวท้ังน้ีข้ึนอยูกับเง่ือนไขสายการบิน) 
 คาภาษีสนามบินไทย - ฮองกง 
 คาน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ทาน 
 คาที่พักตามระบุในรายการพักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา 
 คาอาหารตามท่ีระบุอยูในรายการ  
 คารถรับสงตามสถานทองเที่ยวที่ระบุตามรายการ 



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ท่ีระบุอยูในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางทานละไมเกิน 1,000,000 บาท  

     (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ท้ังน้ียอมอยูในขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัท
ประกันชีวิต 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม    

 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด  

      (สายการบินเอมิเรตส จํากัดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 30 กิโลกรัมตอทาน ไม
จํากัดจํานวนช้ิน 
 ถือข้ึนเคร่ืองไดไมเกิน 7 กิโลกรัมตอทาน)   

 คาภาษีน้ํามัน,คาภาษีสนามบินในกรณีท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมกอนการเดินทาง  
 คาอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาทิปพนักงานยก

กระเป�า /พนักงานเสิรฟ ฯลฯ 
 คาทําหนังสือเดินทางและคาแจงเขา-ออกคนตางดาวหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีพึงใช  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  

    (บวกราคาเพ่ิมในกรณีที่ทานตองการใบกํากับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในช่ือบริษัท หาง
ราน องคกร ฯลฯ) 

 คาธรรมเนียมมัคคุเทศกทองถ่ิน 10 ดอลลารฮองกง และคนขับรถ 10 ดอลลารฮองกง ตอ
วันตอคน รวม 3 วัน 60 ดอลลารฮองกง เด็กและผูใหญจายเทากัน ยกเวนเฉพาะเด็ก
ทารก 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะ 
แตไมบังคับทิป) 

  
เอกสารที่ตองใช 

 พาสปอรตไทยอายุการใชงานเหลือมากกวา 6 เดือนถายเอกสารสําเนาหนาพาสปอรตสง
แฟกซหรือสแกนมายังบริษัท 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน คืนคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน คืนคามัดจํา 50 เปอรเซ็นต 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุก

กรณี 
 

 
***รวมถึงกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด กรุปเหมาสวนตัว และกรุปท่ีแจงปดกรุปแลว*** 

***ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน*** 
 

 
กรณีคณะออกเดินทางได   

 คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร)  
 คณะจองจํานวนผูใหญ 4 - 9  ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวรแตมีไกดรอรับที่

สนามบินฮองกง) 
 คณะจองจํานวนผูใหญไมถึง 1 - 3  ทาน ไมออกเดินทาง 

 
เง่ือนไขการใหบริการ 

 กรุปที่เดินทางชวงพีเรียดปกติ สํารองท่ีน่ังพรอมชําระคามัดจําทานละ  5,000 บาท หาก
ยังไมชําระคามัดจําถือวาการจองไมสมบูรณ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ สําหรับผูที่วางมัดจํา
กอน  สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 10 วัน 

 กรุปจอยหนารานจํานวนผูเดินทางข้ันต่ํา ผูใหญ 4 ทานข้ึนไป บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ผูเดินทาง (บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต 12 ปข้ึนไป) ไมครบ 
4 ทาน 

 เท่ียวบิน,ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใด ๆ ท้ังส้ิน 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล  หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมือง
จากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซ่ึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ินหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบอาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด  กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ  กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ได
ระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนคามัดจํา 50 เปอรเซ็นต, ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 
วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% เต็มของราคาทัวร 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุปเหมาสวนตัวที่ตองการการันตีมัดจํากับ
สายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
Charter Flight, Extra Flight และกรุปท่ีแจงปดกรุปและยกเลิกการขายจากซีรียทัวร
จะไมมีการคืนมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด 



 

 

 
**กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนท่ีพอใจแลวจึงวางมัด
จํา เพ่ือประโยชนของทานเอง** 
หมายเหตุ   
รายละเอียดดานการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน  หรือเพ่ือ
ความเหมาะสมทั้งปวง 
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาท้ังน้ีการขอสงวนสิทธ์ิดังกลาวทางบริษัทจะยึดถือและคํานึง
ผลประโยชนตลอดจน 
ความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ  ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ   

 
**ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจใหทางบริษัทฯ  เปนผูนําพาการเดินทางใน
คร้ังน้ีคะ** 

 


