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วนัแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Hong Kong International Airport) 
10.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.05 น. 

 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M Economy Class (CX) กรุณาถึง
สนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกท่ีนัง่ดว้ยตวัเอง  พนกังานและ
หวัหนา้ทวัร์ ใหก้ารตอ้นรับพร้อมติดป้ายช่ือ และรับเอกสารการเดินทาง บตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และผา่นพิธีการ
ตรวจคนเขา้-ออกเมือง  
สายการบินการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทางสายการบินเป็นผูก้  าหนดทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะ
ท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น อาทิเช่น กรณีขอรถวีลแชร์ หรือตอ้งการอาหารพิเศษ ซ่ึงตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน
เดินทาง 3 วนั หากถึงวนัเดินทางมีลูกคา้บางท่านไม่สามารถเดินทางได ้กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนท าการเช็คอิน 
    
 
 
 
 
 

ทวัร์ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์3 วนั 2 คืน บินคาเธ่ย ์แปซิฟิก ราคาเร่ิม (บาท)   20,900 
เดินทาง 29-31 มีนาคม 2562 สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก กรุ๊ปคณะ 20-32 ท่าน/คณะ 

ทีพ่กั ระดบั 4 ดาว 2 คืน  หรือเทียบเท่า 

รถโค้ช บริการดว้ยรถโคช้ซ่ึงมีขนาดของรถเป็นไปตามจ านวนผูโ้ดยสาร  

อาหาร 
 อาหารเชา้ 2 ม้ือ/อาหารกลางวนั 1 ม้ือ/อาหารเยน็ 1 ม้ือ ท่ีเหลืออิสระลูกคา้ตามอธัยาศยั 
*หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

สายการบิน คาเธ่ยแ์ปซิฟิค (CX) 
ขาไป CX614 กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง (HKG) 13.05-16.55 
ขากลบั CX703 ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK) 19.50-21.50 

เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพ่ิมเติม (นดัหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 2-3 ชัว่โมง) 



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

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบิน CX614 Economy Class  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

16.55 น. ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เกาะลนัเตา  เกาะใหญ่
ท่ีสุดของฮ่องกง ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง 

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารม้ือที ่1 
ทีพ่กั  

 
 
 
 
 

mpire Kowloon หรือ Stanford MongKok Hotel หรือKimberley หรือเทยีบเท่า 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวนั       (B/-/-)   

เช้า 
 
 
 
 
 

09.00 น. 

รับประทานหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซ า)  ม้ือที ่2 

  
 
หลงัทานอาหาร น าท่านเดนิทางสู่ ฮ่องกงดสินีย์แลนด์ (เต็มวัน)  อาณาจกัรสวนสนุกอนัยิ่งใหญ่  
ใหท่้านเพลิดเพลินไปกบันานาเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด ทั้ง 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , Adventure 
land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และท่ีดินของ Toy Story ทุกอยา่งไม่ตอ้งจ่ายเงินเพ่ิม อาทิ การนัง่รถไฟไอน ้า
โบราณเพ่ือชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการ์ตูนจากดิสนีย,์ นัง่รถไฟเหาะท่ี SPACE-
MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติท่ี MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียง
อนัตระการตาท่ี FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภยัไปกบัการล่องเรือเขา้ไปในป่าดงดิบท่ี RAFTS TO 
TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขากริซลียห์มีใหญ่ รถรางตะลุยขมุทองแดนเถ่ือนกบั  Runaway Mine Cars , ไป
ในอาณาจกัรของเล่นในสวนหลงับา้นของ Andy  เพลิดเพลินกบัของเล่นและกิจกรรมมากมาย 

    
หา้มพลาด!! กบัเคร่ืองเล่นใหม่ Iron Man Experience หน่ึงในซุปเปอร์ฮีโร่ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดคนหน่ึงของโลกมาอยู่
ท่ามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกบัโลกท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจของสตาร์ค อินดสัตร้ี! เชิญพบกบันวตักรรมล่าสุดของ
สตาร์คดว้ยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man MARK III ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของไอร่อนแมนไดอ้ยา่งใกลชิ้ดเตาปฏิกรณ์
อาร์คและผลงานช้ินเอกดา้นเทคโนโลยีล่าสุด Iron Wing ยานตา้นแรงโนม้ถ่วงอาหารเท่ียงและเยน็ไม่รวมอยูใ่น
รายการท่องเท่ียว เพ่ือใหท่้านได ้เพลิดเพลินเต็มท่ีกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดท่านสามารถทานอาหารไดส้ะดวกสบาย
กบัร้านอาหารและภตัตาคารมากมายภายในดิสนียแ์ลนด ์



   
สมัผสักบัเคร่ืองเล่นใหม่ Ant-Man and The Wasp : Nano Battle! (31 มีนาคม 62) 

    
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย เม่ือถึงเวลานัดหมายน าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั  Mpire Kowloon หรือ Stanford MongKok Hotel หรือKimberley หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม วดัแชกงหมวิ -วดัหวงัต้าเซียน- เจ้าแม่กวนอมิรีพลัส์เบย์-อสิระช้อปป้ิง ถนนนาธาน ย่านจิม
ซาจุ่ย-กรุงเทพฯ        (DS/L/-)                                                                                                                                                                       

เช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับประทานอาหารเช้า แบบ ติ๋มซ า  

 
หลงัจากนั้นน าท่านสู่ วดัแชกงหมวิ หรือ วดักงัหันน าโชค  ถา้มาวดัน้ีตอ้งอธิฐานขอในดา้น โชคลาภ ทรัพยสิ์นเงิน
ทอง ธุรกิจการงานใหเ้จริญรุ่งเร่ือง มีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัว่าถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆมา
ให ้และวดัน้ียงัเป็นจุดหมายของนกัธุรกิจท่ีอยากสมหวงัในเร่ืองงาน ท าธุรกิจราบร่ืนเน่ืองจาก *แชกง*ข้ึนช่ือวา่เป็น
เซียนผูผ้ดุงความยติุธรรม ซ่ือสัตยแ์ละรบชนะเสมอ สาเหตุท่ีวดัน้ีช่ือวา่วดั *กงัหนั*เพราะเป็นสญัลกัษณ์ในการปัด
เป่าเร่ืองร้ายใหอ้อกจากผูท่ี้มาไหวน้ัน่เอง  และในวดักงัหนัยงัมีอีก 2 จุดท่ีหลายๆท่านอาจจะยงัไม่ทราบคือ จุดไหว้
ไทส่้วยเอ๊ีย หรือเทพเจา้คุม้ครองดวงชะตาอยูด่า้นซา้ยมือองเทพเจา้แชกง และเทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียหรือเทพเจา้โชคลาภ
ทั้ง 5 องคอ์ยูด่า้นขวาของเทพเจา้แชกง ในจุดน้ีมีกอ้นเงินทองแบบจีนใหเ้ราน ากลบัไปตั้งบูชาไวท่ี้บา้นไดด้ว้ย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
น าท่านสู่ร้านฮ่องกงจวิเวอร์ลี ่ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกง ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ น ากงัหนั มาพลิกแพลงเป็น จ้ี ลอ้ม
เพชร โดยเชิญซินแสช่ือดงั มาจดัวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองรางตามหลกัฮวงจุย้ซ่ึงจ าลอง
เลียนแบบมาจาก “แซก๋้งเม๋ียว” กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดัท่ีชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรัทธาท่ีวดัเชอกุงซ่ึงเป็นวดัท่ีดงัมากและมี
ต านานความเช่ือมายาวนานวา่คนท่ีมีเคราะห์เม่ือจบัใบพดัของกงัหนัหมุนไปโดยรอบแลว้จะท าใหชี้วิตหมุนเวียน
ไปในทางท่ีดีและสามารถพดัเอาส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ ออกไปได ้
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ม้ือที4่ 
เดินทางต่อไปยงั วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ตั้งอยูใ่จกลางเมือง  วดัจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของ
ประเทศฮ่องกง อยูถ่นนหวงัตา้เซียน ยา่นชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลาย
องคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้เซียน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจา้
องคน้ี์แต่อยา่งใด แต่เป็นการเดินมาขา้งๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรือเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูป
ป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกนัท่ีน่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้
องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผกูน้ิวเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพิธี 

   
น าท่านสู่ อ่าวรีพลัส์เบย์หรืออ่าวน า้ต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพ่ือรักษาการณ์อ่าวอ่าว
ดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้าต้ืน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่น ซ่ึงดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัเทียนโฮ่ว (Tin 
Hau Temple) ในวดัแห่งน้ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหลายองคป์ระดิษฐานอยูท่ั้งโพธิสตัวก์วนอิมท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาและข้ึน
ช่ือเร่ืองการขอลูก องคเ์ทียนโฮ่วท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาในฐานะเทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูป้กปักรักษาคนเดินทาง เทพ
เจา้ไฉ่ซิงเอ๊ียท่ีผูค้นนิยมมาขอโชคลาภโดยใชมื้อหรือธนบตัรลุบรูปป้ันท่าน องคพ์ระสงักจัจายนท่ี์ชาวจีนเช่ือกนัวา่
สามารถขอเพศของลูกได ้นอกจากนั้นยงัมีพระพุทธรูปแบบไทย สะพานแห่งการต่อชะตาท่ีเช่ือวา่เม่ือขา้มสะพาน
ไปแลว้จะเป็นดินแดนแห่งสวรรคท่ี์มีสญัลกัษณ์มงคลอยูห่ลายอยา่ง เช่น แพะสามตวั ซ่ึงหมายถึงการเร่ิมตน้ชีวิตท่ีดี 
เทพแห่งความรัก ท่ีผูค้นนิยมไปขอเร่ืองคู่ครองโดยน าริบบ้ินสีแดงไปผกูไวรู้ปป้ันปลา ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นกัท่องเท่ียวในการโยนเหรียญเขา้ปากปลาและมีอาคารคลา้ยเก๋งจีนซ่ึงมีค ามงคล 100ตวัอกัษรเป็นภาษจีนโบราณ
ติดอยูห่ลายท่านนิยมไปอธิษฐานขอพรเพ่ือใหมี้ส่ิงดีๆเกิดข้ึนในชีวิต 

 
 แลว้น าท่านสู่ ร้านฮ่องกงจวิเวลร่ี ที่โด่งดงัที่สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษทั ฮ่องกง จวิเวลร่ี กรุ๊ป จ ากดั ไดเ้กิดแรง
บนัดาลใจ น ากงัหนั มาพลิกแพลงเป็น จ้ี ลอ้มเพชร โดยเชิญซินแสช่ือดงั มาจดัวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ ซ่ึง
ถือเป็นเคร่ืองรางตามหลกัฮวงจุย้ซ่ึงจ าลองเลียนแบบมาจาก “แซก๋้งเม๋ียว” กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดัท่ีชาวฮ่องกงเล่ือมใส
ศรัทธา ท่ี “วดัเชอกงุ” ซ่ึงเป็นวดัท่ีดงัมากและมีต านานความเช่ือมายาวนานวา่ คนท่ีมีเคราะห์เม่ือจบัใบพดัของ
กงัหนัหมุนไปโดยรอบแลว้ จะท าใหชี้วิตหมุนเวียนไปในทางท่ีดีและสามารถพดัเอาส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ ออกไปได ้ 
 
อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิง การชอ้ปป้ิงถือเป็นกิจกรรมท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือท่านมาเยือนฮ่องกงสามารถเลือกมาชอ้ปป้ิง
สินคา้ระดบั Hi End ณ หา้งดงั Ocean Terminal / Heritage 1881 ตลอดเสน้ทางถนนชอ้ปป้ิงแลว้มาจบท่ี Harbour 
City ภายในมีร้านคา้อีก 450ร้านคา้และอีกกวา่50ร้านอาหาร 2โรงภาพยนตแ์ละยงัเป็นท่าเรือส าราญขนาดใหญ่และ
ขนาดเลก็ ภายในเตม็ไปดว้ยร้านคา้อาทิเช่น Prada และ Louis Vuitton ยาวไปจนถึง Uniqlo และ Zara ไม่วา่ท่าน
อยากชอ้ปป้ิงอะไรฮ่องกงมีใหเ้ลือกสรรอยา่งครบครัน 

    
เม่ือถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกงเพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย  

19.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX703 ส าหรับท่านท่ียงัตอ้งการ
หาซ้ือของเพ่ือเป็นของฝากสามารถเลือกซ้ือไดภ้ายในอาคารผูโ้ดยสารหรือหากตอ้งการทานอาหารก่อนข้ึนเคร่ือง
ภายในสนามบินมีร้านอาหารและร้านชอ้ปป้ิงมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหรือรับประทานอาหารก่อนข้ึนเคร่ืองกลบั
กรุงเทพฯ 

 
21.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 



ตารางวนัเดนิทาง CTSCX7 / 29-31 มีนาคม 62 

**ทารก 0-2 ปี ราคา 3,500 บาท** 

*** ราคาทัวร์ดงักล่าว ไม่มีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรือ กระเป๋า *** 

 
 

 

 

 

 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 

พกัเดี่ยว มเีตียง+ 

1 ผู้ใหญ่ 

มเีตียง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตียง+ 

2 ผู้ใหญ่ 

29 - 31  มนีาคม 62 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 



อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 
-    ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางและสายการบินตามท่ี
รายการระบุ ชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ และค่าภาษี
สนามบินทุกแห่งท่ีมี 
-   ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรม
ท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณ
ตอ้งการเพ่ือความสะดวกสบายของตวัท่านเอง  TWN / 
DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขอ
อนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 
-   ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 
-   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 
หวัหนา้ทวัร์ น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
-ค่าน ้ าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม 
-ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 
บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 
 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่า
โทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสัง่เพ่ิม
กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
•ค่าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 
•ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
•ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว  
•ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(คิดค านวณจากค่าบริการ กรณี
ตอ้งการใบก ากบัภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (ค านวณจาก
ค่าบริการ) 
•ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถประมาณคนละ 90 HKD/
ทริป เด็กและผูใ้หญ่จ่ายเท่ากนั ยกเวน้เด็กทารก 

 


