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วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights 
 

11.00 น.     พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES  พบเจา้หนา้ท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 
14.00 น.     บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน EK 384 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ที่นั่ง 3-4-3 มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง, มีบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
18.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหค้ณะท่านออก Exit B 

จากนั้นน าท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอนัดบัเป็นสะพานแขวนท่ีมีช่วงกลางยาวท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของโลก และในปัจจุบนัอยู่
ท่ีอนัดบัท่ี 7 ของโลก  ตวัสะพานมีความกวา้ง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเสน้ทางรถวิง่จ านวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใชส้ าหรับรถไฟ 
2 ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 
ดว้ยงบประมาณ 7.2 พนัลา้นเหรียญฮ่องกง 
 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (1) 
น าท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค า่คืน  การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ี
ไดรั้บการบนัทึกในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆท่ี
ตั้งอยูส่องฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสวา่งตระการตา
เป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั... PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่อง เกาะลนัเตา - วดัโป่วหลนิ - City GATE OUTLETS – ดสินีย์แลนด์ 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยต่ิมซ าข้ึนช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเต๋ียวหลอด โจ๊ก เป็นตน้ (2)  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพ่ือข้ึน กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา  
กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสียว สามารถอพัเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พ้ืนทึบ) เป็นกระเชา้คริสตลั (พ้ืนกระจกใส) 
สามารถแจง้หวัหนา้ทวัร์ได ้โดยเพ่ิมเงิน ท่านละ  100 เหรียญฮ่องกง      
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ไปยงัเกาะลนัเตาเพ่ือนมสัการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธ์ิ 160 ช้ิน องค์
พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐาน
แล้วมีความสูงทั้งส้ิน 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง   โดยพระพทุธรูปมีช่ือเรียกอยา่งไม่เป็นทางการวา่ พระ
ใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากบัตึก  3 ชั้น  ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักก่ิง 

 

 
 

น าท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน   ให้ทุกท่านไดต้ั้ งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสุขภาพ การงาน การเงิน 
เน่ืองจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินข้ึนชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมีบนัไดทอดยาวจ านวน  
268 ขั้น  บริเวณฐานพระพทุธรูป เป็นท่ีประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเข้ียวแกว้)  และพระพุทธรูปหยกขาว ท่ีอนัเชิญมาจากศรี
ลงักา  ภาพวาดพุทธประวติัโดยวาดจากสีน ้ ามนั (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ  60 เหรียญฮ่องกง)  หรือชมวิวของเกาะลนัเตาในมุมสูงได ้ 
และยงัมีรูปป้ันของเทพธิดาถวายเคร่ืองสกัการะตามความเช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยูร่อบๆ บริเวณฐานองคพ์ระ 
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นอกจากน้ีท่านยงัสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ  ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ทั้ง 5 พระองค ์ณ อาคารหม่ืนพุทธ  
โดยบนหลงัคาวดัจะมีสตัวม์งคลตรงมุมของหลงัคา หา้มน าเคร่ืองเซ่นไหวท่ี้ประกอบดว้ยเน้ือสตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 

 

 
 

จากนั้นให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านไดอิ้สระเท่ียวชม ร้านคา้ ร้านอาหาร บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งน้ี
ท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหวา่งความเจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั  
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แวะพกัเหน่ือย หาของอร่อยกิน แนะน าบวัลอยหยนิหยาง บวัลอยท่ี
ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวัระหวา่งงาด า (สีด า) กบักระทิ (สีขาว) ใหค้วามสดช่ืน
ไม่นอ้ย เร่ืองความอร่อยพดูไดค้  าเดียว “ตอ้งลอง”    
 
หมายเหต:ุ กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพ่ือน าท่านขึน้สู่ยอด
เขาแทน และจะท าการคืนเงนิค่าส่วนต่างกระเช้าผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง 
และเดก็ท่านละ  20 เหรียญฮ่องกง 
 

 

จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง ท่ีห้างดงั CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินคา้แบ
รนด์เนมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬา
มากมายหลายยีห้่อ และช้ันใต้ดนิจะมีซุปเปอร์มาเกต็ขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกนิ ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ 
จบัจ่ายกนัได้อย่างจุใจ 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3)  
น าท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดสินีย์แลนด์ อาณาจกัรแห่งจินตนาการน้ีประกอบดว้ยพ้ืนท่ี 7 ส่วน  ไดแ้ก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์
แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอร่ี แลนด์ , กริซลีย์ กัลช์ และมิสทิค พอยท์  จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอด
เวนเจอร์แลนด ์ผจญภยักบัการล่องเรือท่องป่าท่ีเตม็ไปดว้ยสิงสาราสตัวต์ลอดเส้นทางและโชวแ์รงระเบิดท่ีต่ืนเตน้ เขา้สู่อาณาจกัรแห่ง
แฟนตาซี ท่ีซ่ึงคุณจะไดพ้บกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคก้ีเมาส์ พร้อมดว้ยเอฟเฟคตเ์คล่ือนไหวตระการตา
แบบ 3 มิติ ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต์่างดาวและขา้มเวลาไปยงัทูมอร์โรวแ์ลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและส่ิงท่ีพลาดไม่ไดคื้อ 
รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนวา่อยา่ลืมแวะไปถ่ายรูปกบัมิคก้ี และจบัมือกบัเจา้เป็ดช่ือกอ้งโลก เดินท่องไปผา่นสวนหยอ่ม
ท่ีเต็มไปดว้ยวตัถุโบราณท่ีสร้างภาพลวงตา 3 มิติ ส ารวจพิพิธภณัฑลึ์กลบัท่ีซ่ึงวตัถุโบราณน่าต่ืนตาจากทัว่โลกมามีชีวติต่อหนา้ต่อตา
ใน มสิทคิ พอยท์ และไม่ควรพลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุก๊ตานานาชาติ ซ่ึงแบ่งเป็นโซนของแต่ละ
ชาติไว ้โดยตุ๊กตาจะมีการเคล่ือนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของแต่ละชาติ และอยา่ลืมแวะทกัทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาติของไทย สนุกกบัเกมต่างๆ  การแสดงแสงสี “เรารักมิกก้ี!” จากนั้นเชิญ
ท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นในดิสนียแ์ลนดแ์ละโซนต่างๆ  

 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

 

 
 

พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุดธีมมาร์เวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถร่วมความสนุกไดโ้ดยการข่ียานพาหนะ
อนัทนัสมยัของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสู้อยา่งกลา้หาญแบบอินเทอร์แอคทีฟในพิพิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. 
ไปพร้อมกับ Ant-Man and The Wasp เพ่ือต่อสู้กับเหล่าร้าย Arnim Zola และกองทัพของ Hydra Swarm-bots ผู ้ชั่วร้าย (เร่ิมเปิด
ให้บริการในวนัที ่31 มีนาคม 2562) 
 

 
 

และสนุกไปกบั Iron Man Experience บินไปกับไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยิบแว่นตา Stark Vision ข้ึนสวมใส่ แลว้
เตรียมตวัส าหรับการเขา้สู่ยคุใหม่อยา่งเตม็ตวั! การบินแต่ละคร้ังของ Expo Edition Iron Wing จะใชพ้ลงังานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของ
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ตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตาร์ค อินดสัตร้ี – รวมถึง ชุดเกราะโลหะท่ีมีความทนทานสูง ระบบปัญญาประดิษฐ ์และกระจกท่ี
ซ่อมแซมตวัเองได ้เม่ือคุณพร้อมส าหรับการบินข้ึน คุณจะไดท่้องฟากฟ้าท่ีต่ืนเตน้เร้าใจของตวัเมือง เพ่ือชมมุมมองท่ีแปลกใหม่ล่าสุด
และสูงท่ีสุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นัน่คือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนวา่ มีรายงานถึงปฏิบติัการของไฮดร้าอยูบ่ริเวณ
น้ี ใหเ้ตรียมพร้อมส าหรับการต่อสู!้ ซ่ึงแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตวั ท่องอเมริกาฉบบัยอ่ส่วนอยา่งมีชีวติชีวาท่ีถนนเมน
สตรีท พร้อมดว้ยทาวน์สแควร์ ร้านคา้น่ารัก ๆ และหอสงัเกตการณ์วคิตอเรีย 

 

 

ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจดัแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวนั โดยสามารถชมขบวนพาเหรดไดท่ี้เมนสตรีท 
ยเูอสเอ (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนันั้นๆ)  ชมและเชียร์ตวัละครดิสนีย ์ท่ีร่วมขบวนมากมายไม่วา่จะเป็นตวัการ์ตูนดงั อาทิ Mickey 
mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามด้วยเจ้าหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเร่ือง อาทิ  Snow White, Rapunzel, 
Cinderella ฯลฯ   หรือตวัละครจากภาพยนตด์งัอาทิ The Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ  

 

**อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศัย** 
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น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั... PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่าม นั่งรถรางพคีแทรม - ยอดเขาวคิตรอเรีย พคี – รีพลัส์เบย์ – วดัแชกงหมวิ – ช้อปป้ิงจมิซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)   

จากนั้นน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถรางพีคแทรม ขึน้สู่ยอดเขาวคิตอเรียพีค จุดชมววิสูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮ่องกง  โดยรถราง
พีคแทรม เป็นรถรางท่ีใชเ้ดินทางข้ึนและลง ท่ีเปิดใชบ้ริการมามากกวา่ 120 ปีแลว้ 

 

 
 

บนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้
ทั้งเกาะอยา่งชดัเจน จุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดและห้ามพลาดเม่ือมา The Peak สามารถมองเห็นวิวไดร้อบทิศทั้ง 360 องศา มีความสูงถึง 428 
เมตรจากระดับน ้ าทะเลท่ีจุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้ งวนัซ่ึงในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวท่ีสวยงามแตกต่างกันไป วิวท่ี
มองเห็นก็จะเป็นววิของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ทีก่่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุ้ย อาท ิตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตกึไชน่าแบงค์และ
ตกึอ่ืนๆ อนัเป็นทีต่ั้งของธุรกจิ ช้ันน าของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ 
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ร้านไอศครีม Gino's Gelato ร้านไอศครีมเจลลาโตสไตลอิ์ตาลี ตั้งอยูบ่ริเวดา้นล่างตึก The Peak 
หากท่านตอ้งการล้ิมรสไอศครีมท่ีเป็นแบบเฉพาะของฮ่องกง แนะน าให้ลองทานท่ีน่ี กล่ินหอม
ของวาฟเฟิลบอล หรือ Egg Waffle ท่ีท าสดๆใหม่ๆจากเตาชวนยัว่น ้ าลายนัก มีไอศครีมให้เลือก
หลากหลายรสชาติ ท่ีสามารถเลือกทอ้ปป้ิงไดต้ามท่ีตอ้งการไม่วา่จะเป็น มาชเมลโล่ อลัมอล หรือ
ขนมต่างๆ   
จากนั้นน าท่านนมสัการขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเช่ือ
วา่ ณ บริเวณหาดรีพลัส์เบย ์เป็นจุดท่ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของเกาะฮ่องกง  น าท่านเร่ิมขอพร   เจ้าแม่
กวนอิม  จากนั้นน าท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย  เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมัน่คง ทรัพยสิ์นเงินทอง  หรือถา้ท่านไหนมีลูกยาก ก็
สามารถขอพรเร่ืองลูกจากพระสังฆจาย ได ้ 

 

 
 

จากนั้นน าท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพ่ิมข้ึน 3 ปี  หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเร่ืองความรัก 
จากเทพเจา้แห่งความรักก็ได ้ จากนั้นขอพรเร่ืองการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภยัจาก เจ้าแม่ทับทิม จากนั้นให้ท่านไดรั้บ พลังจาก
ศาลาแปดทศิ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดรวมรับพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (5) 
ท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมวิ ใหท่้านไดจุ้ดธูปขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ให้ท่านไดต้ั้งจิตอธิษฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พอ่แชกง จากนั้น
ใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดงจะมีกงัหัน 4 ใบพดั แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภยั, สุขภาพแขง็แรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกนัวา่
หากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง จะช่วยปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกไป และน าพาส่ิงดีๆเขา้มา 

 

 
 

ต านานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “วดักงัหันลม” เป็นอีกหน่ึงวดัท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 
ปีก่อน ตามต านานเล่ากนัวา่ไดมี้โจรสลดัตอ้งการท่ีจะมาปลน้ชาวบา้น เม่ือนายพลแชกงรู้เขา้ก็ไดบ้อกให้ชาวบา้นพบั

กงัหนัลมแลว้น าไปติดไวท่ี้หนา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลดัไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการปลน้ ชาวบา้นจึงมีความเช่ือวา่กงัหนัลมนั้นช่วยขจดั
ส่ิงชัว่ร้ายท่ีก าลงัจะเขา้มา และน าพาส่ิงดีๆมาสู่ตน จึงไดส้ร้างวดัแชกงแห่งน้ีช้ึน เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นท่ีสกัการะบูชาเพื่อ
ไม่ใหมี้ส่ิงไม่ไดเ้กิดข้ึน 

 

น าท่านเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลั
อนัดบัเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ย โดยการยอ่ใบพดัของกงัหันวดัแชกง 
มาท าเป็นเคร่ืองประดบั ไม่วา่จะเป็น จ้ี  แหวน  ก าไล เพ่ือให้เป็นเคร่ืองประดบัติดตวั 
และเสริมดวงชะตา 
น าท่านชม ร้านหยก มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก  หรือสัตวน์ าโชค
อยา่งป่ีเส่ียะ  อิสระให้ท่านไดเ้ลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึก หรือน าโชค
แด่ตวัท่านเอง  
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   น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอสิระให้ท่านเตม็อิม่กบัการช้อป
ป้ิงย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และ
สินคา้แบบท่ีเป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN 
TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทางเช่ือมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ให้แบรนด์ดัง
มากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, 
BOSSINI และอกีมากมาย 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบิน 
21.50 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เทีย่วบินที ่EK 385 
23.45 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 
**************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ***  คณะยนืยนัการเดินทางท่ี 9 ท่านมีหวัหนา้ทวัร์ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

01 – 03 มนีาคม 2562 17,999 17,999 16,999 5,000 

02 – 04 มนีาคม 2562 17,999 17,999 16,999 5,000 

03 – 05 มนีาคม 2562 16,999 16,999 15,999 5,000 

07 – 09 มนีาคม 2562 16,999 16,999 15,999 5,000 

08 – 10 มนีาคม 2562 17,999 17,999 16,999 5,000 

09 – 11 มนีาคม 2562 17,999 17,999 16,999 5,000 

10 – 12 มนีาคม 2562 16,999 16,999 15,999 5,000 

14 – 16 มนีาคม 2562 16,999 16,999 15,999 5,000 

15 – 17 มนีาคม 2562 17,999 17,999 16,999 5,000 

16 – 18 มนีาคม 2562 18,999 18,999 17,999 5,000 

17 - 19 มนีาคม 2562 17,999 17,999 16,999 5,000 

22 – 24 มนีาคม 2562 18,999 18,999 17,999 5,000 
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23 – 25 มนีาคม 2562 18,999 18,999 17,999 5,000 

24 – 26 มนีาคม 2562 17,999 17,999 16,999 5,000 

28 – 30 มนีาคม 2562 17,999 17,999 16,999 5,000 

29 – 31 มนีาคม 2562 18,999 18,999 17,999 5,000 

30 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 18,999 18,999 17,999 5,000 

04 – 06 เมษายน 2562 18,999 18,999 17,999 5,000 

05 – 7 เมษายน 2562 19,999 19,999 18,999 5,000 

06 – 08 เมษายน 2562 20,999 20,999 19,999 5,000 

07 – 09 เมษายน 2562 18,999 18,999 17,999 5,000 

11 – 13 เมษายน 2562 23,999 23,999 22,999 5,000 

12 – 14 เมษายน 2562 25,999 25,999 24,999 5,000 

14 – 16 เมษายน 2562 25,999 25,999 24,999 5,000 

21 – 23 เมษายน 2562 17,999 17,999 16,999 5,000 

25 – 27 เมษายน 2562 17,999 17,999 16,999 5,000 

26 – 28 เมษายน 2562 18,999 18,999 17,999 5,000 

27 – 29 เมษายน 2562 18,999 18,999 17,999 5,000 

28 – 30 เมษายน 2562 17,999 17,999 16,999 5,000 

 

หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ท่านละ 2,000 บาท 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจนี และฮ่องกงร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเพ่ือโปรโมทสินค้าพ้ืนเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, 
ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และร้านจวิเวอร์ร่ี ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกับราคาทวัร์ ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกค้า
ทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน และ
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ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกแห่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 
เหรียญ / คน / ร้าน 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
 หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดย

ไม่มีการบงัคบัลุกทวัร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ใน
หอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระ

เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ให้ถือวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการ
เดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุ
ท าการของทางบริษทั 

 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อม
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หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย
มีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น 
การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุ
ท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมี
วซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือให้
คณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ 
เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 
วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทาง

บริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสาย
การบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของ
บริษทัก ากบัเท่านั้น  
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ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 

1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์
อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง
เคร่ืองบินเท่านั้น 

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น
การป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก   

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/

