
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วดัหวงัต้าเซียน-วดัแชกงมวิ-วดัชิหลนิ-รีพลสัเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ-น่ังรถรางขึน้พคีแทรม-ช้อปป้ิงนาธาน 
จิมซ่าจุ่ย -A Symphony of Lights-สักการะพระใหญ่วดัโป่หลนิ-น่ังกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 

 
 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market  (- /-/-) 

12.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 Row Q เคาท์เตอร์สายการบินรอยัลจอร์แดน Royal Jordan 
Airways (RJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ี Siamtogo อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

15.25 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน RJ 182   **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
18.45 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหท้่านออก “ Exit  B”  
 เดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีข้ึนช่ืออีกหน่ึงแห่ง Mongkok Ladies Market (อสิระอาหารเยน็)  
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง   วดัหวงัต้าเซียน-วดัแชกงมวิ-วดัชิหลนิ-รีพลสัเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ-น่ังรถรางขึน้พคีแทรม 
                        ช้อปป้ิง  นาธาน จิมซ่าจุ่ย  -A Symphony of Lights    (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกง หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นัน่เอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพื่อ

ความเป็นสิริมงคลนมสัการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงข้ึน
ช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้นมากมายท่ีน าธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เร่ือง
ความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธุรกิจน าท่านสู่ วดัชิหลิน เพื่อนมสัการเจา้แม่กวนอิมและพระโพธิสัตว ์ท่ีแห่ง



 

น้ีได ้สร้างข้ึนตามสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั ภายในมีสระบวัอนังดงาม จากนั้น เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์ร่ี”ท่ี
ข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่มยอดและแวะชมโรงงานหยก 

เทีย่ง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun 
บ่าย น าท่านเท่ียวเกาะฮ่องกงข้ึนสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวท่ีคุณ

จะตอ้งท่ึงกบัความสวยงาม น าท่านสู่ สถานีพีคแทรม  เพื่อโดยสารรถรางดว้ยระยะทาง 1.4 กม.สูงประมาณ 400 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล ระหวา่งเส้นทางท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัทศันียภาพของเกาะฮ่องกงและฝ่ังเกาลูนซ่ึงเต็มไป
ดว้ยตึกสูงระฟ้าและอาคารต่างๆท่ีสร้างตามหลกัฮวงจุย้ น าท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทน์
เส้ียวแห่งน้ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ไปหลายเร่ืองมีรูปป้ันของเจา้แม่กวนอิม
และเจา้แม่ทินโห่วซ่ึงท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้
ท่านนมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอมิและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้ม
หน่ึงคร้ังจะมีอายเุพิ่มข้ึน 3 ปี 

จากนั้น น าท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอ่ิมกบัการชอ้ปป้ิงยา่น จิมซาจุ่ยมกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง 
เคร่ืองหนงั,เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯและสินคา้แบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตาม
ซอกตึกอนัซบัซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือOCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ย
หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัและมีทางเช่ือมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) น าท่าน
ชม โชวแ์สงสีเสียงสุดยิง่ใหญ่ A Symphony of Lights  งานแสดงแสงสีเสียงถาวรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก บนัทึกโดยกิน
เนสส์บุค๊ซ่ึงใชตึ้กถึง 44 ตึกรอบอ่าววคิตอเรีย แสง สี เสียง ใชง้บประมาณสูงถึง 44 ลา้นดอลล่าร์ฮ่องกง รูปแบบการ
แสดง คือ ตึกต่างๆ ในฝ่ังเกาะฮ่องกง จะเล่นไฟ มีแสงเลเซอร์วิง่ไปมา  พร้อมกบัดนตรีประกอบการแสดง จุดในการ
ชมการแสดงมีอยู ่2 จุด คือ หนา้หอนาฬิกา และบริเวณ Avenue of Star  

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม  สักการะพระใหญ่วดัโป่หลนิ-น่ังกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ     (เช้า/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบติ่มซ า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านน่ังกระเช้า Ngong ping 360 ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะไดช้ม

ทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์
เหนือระดบัน ้าทะเล 371 เมตร อิสระใหท้่านนมสัการพระใหญ่วดัโป่หลนิ หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ (โดยรถไฟใต้ดินของดิสนีย์)อาณาจกัรแห่งจินตนาการน้ีประกอบดว้ยพื้นท่ี4 

ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ และทูมอร์โรวแ์ลนด์ ซ่ึงแต่ละแห่งต่างมี
จุดเด่นความพิเศษเฉพาะตวั ท่องอเมริกาฉบบัย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ 
ร้านคา้น่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย หรือจะแวะเขา้ไปชมโลกของเด็กนอ้ยท่ีน่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้อง
เพลงและร่ายร าโดยจ าลองการแต่งกายชุดประจ าชาติจากทัว่ทุกมุมโลกใน สมอลเวลิด์ ผจญภยักบัการล่องเรือท่องป่า
ท่ีเตม็ไปดว้ยสิงสาราสัตวต์ลอดเส้นทางและโชวแ์รงระเบิดท่ีต่ืนเตน้ เขา้สู่อาณาจกัรแห่งแฟนตาซีท่ีซ่ึงคุณจะไดพ้บ
กบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคก้ีเมาส์ พร้อมดว้ยเอฟเฟคตเ์คล่ือนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ 
ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต่์างดาวและขา้มเวลาไปยงั ทูมอร์โรวแ์ลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและส่ิงท่ีพลาดไม่ได้
คือรถไฟเหาะ SpaceMountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคก้ี ต่ืนตาต่ืนใจกับหน่ึงในซุปเปอร์ฮีโร่ท่ี



 

ยิ่งใหญ่ท่ีสุดคนหน่ึงของโลกมาอยูท่่ามกลางพวกเราและฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิม Iron Man Experience - เคร่ือง
เล่น ธีมมาร์เวล เคร่ืองแรกสุดที่ สวนสนุก ดิสนีย์ เปิดแล้วตอนนี้ที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์! เปิดฉากความบนัเทิงดว้ย
โชวรู์ปแบบใหม่แกะกล่องขบวนพาเหรด “Flights of FantasyParade”ตระการตากบัความงดงามของปราสาทท่ีส่ง
ประกายระยิบระยบัในยามเยน็ดว้ยผงวิเศษพิกซ่ีดสัทข์องทิงเกอร์เบลล์ นอกจากน้ียงัเปิดตวัความสนุกอ่ืนๆ อีกมาก
มากมายพร้อมตอ้นรับแขกคนพิเศษเช่นคุณเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในประวติัศาสตร์หนา้ส าคญัของฮ่องกงดิสนีย์
แลนด(์อสิระอาหารเยน็) ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 

21.25 น. เหิรฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยลัจอร์แดน เท่ียวบินท่ี RJ 183 
23.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

******************************************************************** 
โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีค้ านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

29 พ.ค. 61 31 พ.ค. 61 20 17,299  17,299 16,299 6,500 

07 มิ.ย. 61 09 มิ.ย. 61 20 17,299  17,299 16,299 6,500 

14 มิ.ย. 61 16 มิ.ย. 61 20 17,299  17,299 16,299 6,500 

28 มิ.ย. 61 30 มิ.ย. 61 20 17,299  17,299 16,299 6,500 

12 ก.ค. 61 14 ก.ค. 61 25 18,299  18,299 17,299 6,500 

26 ก.ค. 61 28 ก.ค. 61 20 17,299  17,299 16,299 6,500 

02 ส.ค. 61 04 ส.ค. 61 20 17,299  17,299 16,299 6,500 

09 ส.ค. 61 11 ส.ค. 61 20 18,299  18,299 17,299 6,500 

16 ส.ค. 61 18 ส.ค. 61 20 17,299  17,299 16,299 6,500 

20 ก.ย. 61 22 ก.ย. 61 20 17,299  17,299 16,299 6,500 

27 ก.ย. 61 29 ก.ย. 61 20 17,299  17,299 16,299 6,500 

04 ต.ค. 61 06 ต.ค. 61 20 18,299  18,299 17,299 6,500 

11 ต.ค. 61 13 ต.ค. 61 20 18,299  18,299 17,299 6,500 

18 ต.ค. 61 20 ต.ค. 61 20 18,299  18,299 17,299 6,500 

 

อตัราค่าบริการรวม 
- ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  



 

- ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
- ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ    - ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ - ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ 
- ค่าบัตรเข้าชมสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม  
- ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 
- ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อตัราวนัละ 40 ดอลล่าห์ฮ่องกง/วนั/ลูกทวัร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วีซ่าและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าให้ไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่า
ตัว๋ไปให้กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณทีี่มีการยกเลกิการเดนิทาง แม้จะยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดนิทางบริษทัจะเกบ็ค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ให้ช าระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาให้บริษทัเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินและลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพ่ือ
ยนืยนั 
โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถ่ีถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋
ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถ่ีถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 

    

 

หมายเหตุ 
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ตอ้งการ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย
หรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงานภยัธรรมชาติการจลาจลต่าง ๆ 
3.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับ
เง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ให้ทางบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง         

หมายเหตุ บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษทัฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขทีบ่ัญชี 

น.ส.ทัศนา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 


