
 

 

รหัสทัวร SLT1901460 
ทัวรฮองกง ลันเตา ดิสนียแลนด 3 วัน 2 คืน (CX) 
น่ังกระเชานองปง เที่ยวสวนสนุกดีสนียแลนด นมัสการเจาแมกวนอิม รีพลสัเลย  
หลวงพอแชกวง วดักังหัน Symphony of Light ชอปปم�งจิมซาจุย 

 
 

 
  
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ-ฮองกง-เกาะลันเตา-นั่งกระเชานองปง360-จิมซาจุย 
-Symphony of Lights 

05.30 น. พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 
เคานเตอร Mสายการบินคาเธย แปซิฟคเจาหนาที่บริษัทฯ ใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก 

08.15 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย แปซิฟคเที่ยวบินที่ CX700 (บริการอาหาร
และเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

12.10 น ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย 
นําทานน่ังรถโคชปรับอากาศขามสะพานชิงหมาสูฝم�งเกาลูน ฮองกงตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูติดกบัมณฑลกวางตง 
(กวางตุง) โดยมาเกาอยูทางฝم�งตะวันตกหางไปราว 61 กิโลเมตร ฮองกงเดิมเปนเพียง
หมูบานประมงเล็กๆ แหงหน่ึง ในเขตอําเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพายแพ
ในสงครามฝم�น เกาะฮองกง และเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในป 1842 และ 
1860 ตามลําดับ ตอมาภายหลังในป 1898 อังกฤษไดทําสัญญาเชาซื้อพ้ืนที่ทาง
ตอนใตของลําน้ําเซินเจิ้น ซึ่งปจจุบันเรียกวา ‘เขตดินแดนใหม’ รวมท้ังเกาะรอบขาง 
ซึ่งมีอาณาบริเวณกวางใหญกวาเม่ือครั้งอังกฤษเขายึดครองในสมัยสงครามฝم�นเกือบ
สิบเทานําทานเดินทางสู เกาะลันเตาซึ่งมีขนาดใหญเปนสองเทาของเกาะฮองกง และ
เปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดในคาบสมุทรฮองกง นําทานน่ังกระเชา Ngong ping 
360จากตุงชุงสูที่ราบนองปง เปนกระเชาท่ียาวที่สุดในโลก ทานจะไดชมทิวทัศน
รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณีกระเชาปดจะใชรถโคชขึ้นแทน)  

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
พบกับสถาปตยกรรมจนีโบราณของหมูบานวัฒนธรรมนองปง (Ngong Ping 
Villege)บนพื้นที่ 1.5 เฮคตารอิสระเท่ียวชมการแสดงกลางแจงมากมาย บริเวณ
หมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหวางความเจริญ 
และวัฒนธรรมด้ังเดิมไวไดอยางลงตัวใหทานนมัสการพระใหญวัดโป�หลิน องคพระ
สรางจากการเช่ือมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค
พระหันพระพักตรไปยงัเนินเขาเบ้ืองลางบริเวณทะเลจีนใต 
นําทุกทานสูจิมซาจุยพรอมเมอนาด (TsimShaTsui Promenade) ยานการคาท่ี
สําคัญของฮองกง ประกอบไปดวยตึกรามสูงชัน ใหทุกทานไดเดินเลนรับลมเย็นๆ ริม
อาววิคตอเรีย ถายรปู ชมแสงสีของวัฒนธรรมและความเจริญรุงเรืองเพราะอาว
วิคตอเรียเปนจดุเร่ิมตนของฮองกง น้ําลึกที่คั่นระหวางเกาะฮองกงกับแหลมเกาลูนคือ
แหลงจับปลาของหมูบานชาวประมง ซึ่งไดเติบโตกลายเปนศูนยกลางการคาระหวาง
ประเทศในเวลาตอมา ปจจุบันอาวน้ียังคงเปนศูนยกลางการดําเนินชวีิตของเมือง และ



 

 

ยังเปนหน่ึงในภูมิทัศนเมืองที่งดงามเปนเลิศที่สุดแหงหน่ึงของโลกนําทุกทานไปชมโชว
ยิงแสงเลเซอรประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโตกันตามจังหวะเสียงเพลง
Symphony of Lightsความมหัศจรรยเร่ิมตนในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคืน การ
แสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเปนการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นท่ี
อาคารตึกระฟ�าสําคัญตางๆ ที่ต้ังอยูสองฟากฝم�งของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟ�าของ
ตึกเหลาน้ีประดบัไปดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสี
ตางๆ แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศอันคกึคักของฮองกง***อิสระอาหารเย็น เพ่ือให
เวลาไดชอปปم�งไดอยางเต็มที่***สมควรแกเวลานําทานเขาสูที่พัก 
พักที่ SAV HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 3* 

วันที่สอง สวนสนุกฮองกงดิสนแลนดเต็มวัน 
เชา       รับประทานอาหารติม่ซํา ณ ภัตตาคาร 

***กรณีไมไปดิสนียแลนด หักคาใชจายได 2,000 บาท*** 
นําทานเดินทางสูฮองกงดิสนียแลนด ซึ่งอาณาจักรแหงจินตนาการน้ีจะประกอบดวย
พื้นท่ี 5 สวน ไดแก เมนสตรีท-ยูเอสเอ, แอดเวนเจอรแลนด, แฟนตาซีแลนด, ทูมอร
โรวแลนดและกริซลียกลัช-ทอย สตอร่ีแลนด โซนใหมลาสุด ซึ่งแตละแหงตางมีจุดเดน
ความพิเศษเฉพาะตัว ทองอเมริกาฉบับยอสวนอยางมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พรอม
ดวยทาวนสแควร รานคานารักๆ และหอสังเกตการณวคิตอเรีย จากน้ันไปสูบฉีด
อะดรีนาลีนในแอดเวนเจอรแลนด ผจญภัยกับการลองเรือทองป�าท่ีเต็มไปดวย
สิงสาราสัตวตลอดเสนทางและโชวแรงระเบิดท่ีตื่นเตน เขาสูอาณาจักรแหงแฟนตาซี 
ที่ซึ่งคุณจะไดพบกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรปีระสานเสียงมิคกี้เมาส 
พรอมดวยเอฟเฟคตเคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย
ตางดาวและขามเวลาไปยังทูมอรโรวแลนดดนิแดนแหงอนาคต และสิ่งที่พลาดไมได
คือ รถไฟเหาะ Space Mountain แนนอนวาอยาลืมแวะไปถายรูปกับมิคกี้ และจับ
มือกับเจาเปดชื่อกองโลก และโซนใหมลาสุด ไมควรพลาดกับ IT’S A SMALL 
WORLD ลองเรือชมเหลาบรรดาตุกตานานาชาติ ซึ่งแบงเปนโซนของแตละชาติไว 
โดยตุกตาจะมีการเคลือ่นไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และ
แทรกดวยเสียงเครื่องดนตรีที่เปนเอกลักษณของแตละชาติ และอยาลืมแวะทักทาย
ตุกตาสวมชุดประจําชาติของไทย เชิญทานสนุกสนานกับเครื่องเลนในดิสนียแลนดและ
โซนตางๆ ตอตามอัธยาศัย***แจกคูปองอาหารมูลคา 110HK$ เพ่ือใหมีเวลาได
เที่ยวชมสวนสนุกไดอยางเต็มที่***สมควรแกเวลานําทานเขาสูที่พัก 
พักที่ SAV HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเทา 3* 
 



 

 

วันที่สาม ฮองกง-หาดรีพลัสเบย-เจาแมกวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังตาเซียน-ฮองกง-
กรุงเทพฯ 

เชา       รับประทานอาหารติม่ซํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานสูหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเส้ียวแหงน้ีสวยทีสุ่ดแหง

หน่ึง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรไปหลายเรื่องมีรูปปم�นของเจาแม
กวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกป�องคุมครองชาวประมงโดดเดนอยู
ทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด นมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิม และ
เทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเช่ือกันวาขามหน่ึงครั้ง
จะมีอายุเพ่ิมขึ้น 3 ปนําทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรรี่  ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกบังาน
ดีไชนที่ไดรบัรางวัลอันดับเยี่ยม แวะชมสินคาโอทอปของจีน รานหยก ซึ่งชาวจีนถือ
เปนเครื่องราง และเครือ่งประดบัตดิตวั 
นําทานเดินทางสูวัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนําโชค ตั้งอยูที่ตําบลซาถิ่น ซึ่งถือเปน
ชานเมืองของฮองกง เปนวัดเกาแกของฮองกง สรางขึ้นเม่ือ 400 กวาปผานมาแลว
ในสมัยราชวงศชงิ ขึ้นชื่อลือชาในเร่ืองความศักดิ์สิทธิ์ในดานของโชคลาภทรัพยสินเงิน
ทอง โดยมีรูปปم�นเจาพอแช กง และดาบไรพายเปนสิ่งศักดิ์สิทธประจาํวัดตํานานเลาวา
ในชวงปลายของราชวงศชิง แผนดินจีนเกิดกลียุคมีการกอจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่ว
ประเทศ และเหตุการณน้ีไดกอเกิดบรุุษชาตินักรบทีช่ื่อวาขุนพล แช กง ที่ไดยกทัพไป
ปราบปรามความวุนวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และทานเองก็ไดชือ่วาเปนนักรบที่ได
ชื่อวาไมเคยแพใคร เพราะไมวาจะยกทัพไปปราบกบฏท่ีไหนกจ็ะไดรับชัยชนะเสมอ 
และดาบคูกายของทานก็ไดชื่อวาเปนดาบไรพายเชนกันดาบไรพายของทาน คนจีนถือ
วามีความเปนมงคลในดานของศาสตรฮวงจุยในเชิงของการตอสูเปนอยางสูง ธนาคาร
แบงคออฟไชนาของฮองกง ถึงกับจําลองดาบของทานไปกอสรางตึกสํานักงานใหญ
ของธนาคารที่มีชื่อวาตึกใบมีด ซึ่งเปนตกึที่ถือเปนสัญลักษณของเกาะฮองกงเลย
ทีเดียวและวัดแช กง ยังเปนที่มาของจี้กังหันนําโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการ
ทองเที่ยวฮองกง ที่ไมวาทัวรไหนท่ีมาฮองกง เปนตองเลือกเชาเลือกซื้อสินคามงคลช้ิน
น้ี เพื่อเสริมสรางบารมี และศิริมงคลใหกับชีวติดวยกันทั้งสิ้น 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นําทานสูวัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดน้ีวา หวองไทซิน) เปนวัดเกาแก
อายุกวารอยป ที่ไมมีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮองกง 
สังเกตไดจากมวลชนจาํนวนมากที่มาสักการะ หรือแมกระทั่งควันธูปคละคลุงไปทั่ว
บริเวณทานเทพเจาหวังตาเซียนเดิมทานช่ือ "หวองชอเผง" เปนมนุษยเดินดินธรรมดา
คนหน่ึง ที่มีจิตเมตตาตอชาวโลก ทานมีความกตัญูตอพอแมสูงมาก และชวยพอแม
ตั้งแตเล็ก ทํางานดูแลเลี้ยงแพะ อยูมาวันหน่ึงทานไดพบกับนักพรต และนักพรตได



 

 

ชวนไปศึกษารํ่าเรียนวชิาบนภูเขาไกล ทานหวองชอเผงกอตัดสินใจตามนักพรตทาน
น้ันไปศึกษาร่ําเรียนวชิา ทานขยันหม่ันเพียรเรียนจนบรรลุ จนทานสามารถเสกกอน
หินใหกลายเปนแพะได เม่ือทานไดรํ่าเรียนวิชาจนถองแทแลว กอไดลาอาจารยของ
ทานกลับมา ใชวิชาความรูดานสมุนไพร เพ่ือบําเพ็ญประโยชน เดินทางรักษา
ประชาชนจีนที่เจ็บไข ตลอดจนผูที่เดือดรอนไปทัว่ทุกสารทิศ เม่ือเกิดโรคระบาดใหญ
ในประเทศจีน ทานหวังตาเซียนไดใชวชิาการแพทย จัดยาสมุนไพรใหแกชาวบานเพ่ือ
ตอสูกับโรคราย ตลอดอายุขัยทองทาน ไดมีลูกศิษยมากมายท่ีเคารพทานและร่ําเรียน
วิชาจากทาน จวบจนประชาชนตางยกยองใหทานเปนเทพหวองไทซิน และไดตั้งศาล
เอาไวเพื่อกราบสักการะสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

21.30 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย แปซิฟคเที่ยวบินที่ CX617 (บริการอาหาร
และเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
22.25 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย แปซิฟคเที่ยวบินที่ CX709 (บริการอาหาร

และเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
00.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

   ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ    
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ไฟลบิน 
ราคา
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 

ราคาเด็ก 
เสริมเตียง 

พักกับ
ผูใหญ 2 

ทาน 

ราคาเด็ก ไม
เสริมเตียง 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

พัก
เดี่ยว 
จาย
เพ่ิม 

14-16 มิ.ย. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 19,999 19,999 19,999 4,500 

28-30 มิ.ย. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 19,999 19,999 19,999 4,500 

5-7 ก.ค. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 19,999 19,999 19,999 4,500 

19-21 ก.ค. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 19,999 19,999 19,999 4,500 

2-4 ส.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 19,999 19,999 19,999 4,500 

16-18 ส.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 19,999 19,999 19,999 4,500 



 

 

30 ส.ค.-1 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 19,999 19,999 19,999 4,500 

13-15 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 19,999 19,999 19,999 4,500 

27-29 ก.ย. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 19,999 19,999 19,999 4,500 

18-20 ต.ค. CX700 0815-1210 
CX617 2135-2330 23,999 23,999 23,999 5,500 

25-27 ต.ค. CX700 0815-1210 
CX709 2225-0015 21,999 21,999 21,999 4,500 

 
อัตรานี้รวม 
คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮองกง–กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป) / คารถโคชปรับอากาศ
บริการตลอดการเดินทาง / คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ / คาท่ีพักตามที่ระบุไว
ในรายการ(กรณีพัก 3 ทานๆ ที่ 3 เปนเตียงเสริม) / คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 
30 กก. / คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตางๆ ตามรายการที่ไดระบุไว / คาประกันอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม) / มัคคุเทศกบริการตลอดการ
เดินทาง 
 
อัตรานี้ไมรวม 
คาทิปไกดทองถิ่น และคาทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจายทิป 90 HKD/ทาน*** / 
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ / คาอาหาร และ
เครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ / คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 30 กก. / 
คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ / ภาษีมูลคาเพิ่ม 
7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และกรุณาแจงลวงหนาต้ังแตทําการจองกรณีตองการใบกํากับ
ภาษ/ี คาภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีก 
 
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนที่เหลือจาย

กอนเดินทาง 15 วัน 
 
***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร*** 
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดตางๆ กอนออกตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองหองพัก เพ่ือประโยชนของลูกคา 
 



 

 

เอกสารที่ใชในการเดินทาง 
- หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
- ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน  / คืนคาใชจายทั้งหมด หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่
เกิดขึ้นจริง 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บคาใชจาย 5,000-10,000 บาท แลวแตกรณี 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-10 วัน  / เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 
2. เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรบัราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรบัราคา
ภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
เพราะทางบริษัทยังไมไดรวมภาษีน้ํามันใหมที่อาจจะเกิดขึ้น 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบรกิารใดๆ 
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนเงินในทุกกรณี  
4. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการ 
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 
5. การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได 
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย  
6. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 
7. การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปนการสงเสริม
การทองเที่ยวดังกลาว  คือรานหยก รานบัวหิมะ รานผาไหม รานขนม รานจิวเวอรรี่ เปนตน 
หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 
 


