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ทัวร์ฮอ่งกง ดีสนีย์่แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 61
บิน HONGKONG AIRLINES

 ไฮไลท์ทริป

ใหว้พระ ขอพร

หาดทรายรพีลัสเบย์
วัดแชกงหมิง หรอืวัดกังหันนำโชค

สนุกสนาน ตื่นตากับ

ฮอ่งกงดิสนย์ีแลนด์ 
Symphony of Lights

 เพลิดเพลิน สบายๆ

จิมซาจุ่ยถนนนาธาน

 ราคา

กำหนดวันเดินทาง เดือนมกราคม 61 ราคา/คน

วันท่ี 20 - 22 , 27 - 29 17,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3.500.-

กำหนดวันเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ 61 ราคา/คน

วันท่ี  03 - 05 , 10 - 12 17,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-



 รายละเอียด

วันท่ี 1 
กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง (HX 768) - เท่ียวดิสนย์ีแลนด์ - เข้าท่ีพัก

การเดินทาง ช่วงเช้า
06.00      พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ K (K01-06) ทางเข้าประตู 5 และ 6 
อาคารผู้ โดยสารขาออกสายการบิน HONGKONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ
คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง

08.50     นำท่านเดินทางสู่ฮอ่งกง โดยสายการบินฮอ่งกงแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี HX 768   08:50-12:40   มีอาหารบรกิารบนเครือ่ง

12.40     เดินทางถึงสนามบินฮอ่งกง Chek Lap Kok  เวลาเรว็กว่าเมืองไทย 1 ชม. 
หลังผ่านพิธตีรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้วนำท่าน จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ ดิสนย์ีแลนด์

ช่วงบ่าย
นำท่านสนกุสุดเหว่ียงกับสวนสนกุดีสนีย์่แลนด์

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงบ่าย
สนามบินฮอ่งกง ต้ังยู่บนเกาะลันเตา เกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้ นท่ีโดยรวมท้ังหมด 1,248 เฮกเตอร์
ได้รับการจัดอันดับให้ เป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลกติดต่อกันถึง 8  ปีซ้อน ต้ังแต่ปี 2001 – 2008
ฮอ่งกงเป็นดินแดน ตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ งประกอบด้วย เกาะฮอ่งกง, นวิเทอร์รทิอรส์ี,
เกาลูนและเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ

นำท่านเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ ซึ่งสวนสนกุแหง่นี้ เป็นสวนสนกุอันดับท่ี 5  ของดีสนย์ีแลนด์ท่ัวโลก และเป็นสวนสนกุ แหง่ท่ี 11 ของดีสนย์ี
สำหรับสิ่งท่ีนา่สนใจในฮอ่งกง  ดีสนย์ีแลนด์น้ันก็มีอยู่มากมาย โดยเม่ือผ่านทางเข้าตรง  “เมนสตรที ยูเอสเอ”
ท่ีได้จำลองบรรยากาศในอดีตของอเมรกิาเอาไว้ก็จะเป็นโลกแหง่ความสนกุสนานใน ฮอ่งกงดีสนย์ีแลนด์ ท่ีแบ่งพื้ นท่ีประกอบด้วยพื้ นท่ี 7
ส่วน ได้แก่ เมนสตรที-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอรี ่แลนด์ , กรซิลีย์ กัลช์ และมิสทิค
พอยท์ และพบกับเครือ่งเล่นใหม่อย่าง I RONMAN Experience บินไปกับไอรอ่นแมน เหนอืฟากฟ้าของฮอ่งกง หยิบแว่นตา Stark Vision
ข้ึนสวมใส่ แล้วเตรยีมตัวสำหรับการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว!

** ฮอ่งกงดีสนย์ีแลนด์ สามารถนำน้ำเข้าได้ 1ขวด และขนมอีก 1ชิ้ นเท่าน้ัน **

ตื่นตากับจินตนาการสุดล้ำ  เปิดฉากความบันเทิงด้วยโชว์ใหม่แกะกล่องกับขบวน พาเหรด “Flights of Fantasy Parade”
มอบประสบการณ์ความสนกุสูงเสียดฟ้า กับพาเหรดท่ีระดับความสูงถึง 40 ฟุต ซึ่งใช้เวลา สร้างสรรค์นานถึง 18 เดือน
ท่ีถูกจัดข้ึนอย่างพิเศษท่ีฮอ่งกงดิสนย์ีแลนด์เท่าน้ัน
 ตระการตากับความงามของปราสาทเจ้าหญิงท่ีส่งประกายระยิบระยับโดดเด่นส่องแสงสวยงามท้ังกลางวันและกลางคืน
ด้วยผงวิเศษพิกซี่ดัสท์ ของ “ทิงเกอร์เบลล์” นอกจากนี้ ยังเปิดตัวความสนกุอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ Toy Story Land ส่วนแรก และ
Expansion Preview Center
 เพื่อแสดงข้ันตอนของนักสร้างฝันเริม่ต้ังแต่ต้นจนกลายเป็นแผ่นฟิล์มท่ีให้ทุกท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับจินตนาการท่ีไม่มีท่ีสิ้ นสุดจากดิสนย์ีแลนด์
 เชิญเยือนร้านใหม่ “Center Street Boutique” แหง่ Main Street U.S.A.  พลาดไม่ได้กับสินค้าคอลเล็คชั่นใหม่ Vinylmatio ทิงเกอร์
เบลล์, พ่อมดน้อยมิกกี้ , Flights of Fantasy ปราสาทอาบพิกซี่ดัสท์และอีกกว่า 200 รายการ พร้อมต้อนรับแขกคนพิเศษเช่นคุณ!!

อิสระให้ท่านได้มีโอกาสเก็บภาพในช่วงเวลาอันนา่ประทับใจเพื่อเป็นท่ีระลึก
และเม่ือสิ้ นแสงอาทิตย์กล่าวอำลาด้วยพลุไฟอันตระการตาท่ีถูกจัดแสดงอย่างย่ิงใหญ่ส่งท้ายการเฉลิมฉลองท่ีคุณจะจดจำจนไม่มีวันลืม

ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก

อาหาร มื้ อกลางวัน
บนเครือ่งบิน

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก Iclub Ma Tau Wai Hotel / Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทียบเท่า



วันท่ี 2
CITY TOUR - เขาวิคตอเรยี พ้อยท์ - อา่วรพีลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ชมจิวเวอรี ่- อสิระช้อปป้ิงยา่นนาธาน - ท่านสามารถชม  A Symphony of Lights
ซ่ึงอยูย่า่นนาธาน - เข้าท่ีพัก

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว หาดทรายรพีลัสเบย์ REPULSE BAY  ชมโรงงานจิวเวอร์รี ่วัดแชกงหมิง 

ช่วงบ่าย
อิสระช้อปป้ิงท่ี ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน และ Symphony of Lights 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำสู่ หาดทรายรีพลัสเบย์  REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทร์เสี้ ยวแหง่นี้ สวยท่ีสุดแหง่หนึง่
และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรือ่งมีรปูป้ันของเจ้าแม่กวนอิม
และเจ้าแม่ทินโหว่ซึ่งทำหน้าท่ีปกป้องคุ้ มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม
และเทพเจ้าแหง่โชคลาภเพื่อเป็นสิรมิงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึง่คร้ังจะมีอายุเพิ่มข้ึน 3 ปี

เย่ียมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่ีข้ึนชื่อของฮอ่งกงพบกับงานดีไชน์ท่ีได้รับรางวัลอันดับเย่ียม แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีน ร้านหยก
ซึ่งชาวจีนถือเป็นเครือ่งราง และเครือ่งประดับติดตัว

สู่ วัดแชกงหมิง หรอืวัดกังหันนำโชค ต้ังอยู่ท่ีตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮอ่งกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮอ่งกง สร้างข้ึนเม่ือ 400
กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ข้ึนชื่อลือชาในเรือ่งความศักดิ์ สิทธ ิ์ ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรปูป้ันเจ้าพ่อแช้ ก๊ง
และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์ สิทธ์ประจำวัดตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองข้ึนท่ัวประเทศ
และเหตุการณ์นี้ ได้ก่อเกิดบุรษุชาตินักรบท่ีชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ท่ีได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึนแทบทุกสารทิศ
และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบท่ีได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร

เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็น ดาบไร้พ่าย เช่นกันดาบไร้พ่ายของท่าน
คนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ ยในเชิงของการต่อสู้ เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชนา่ของฮอ่งกง
ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อว่าตึกใบมีดซึ่งเป็นตึกท่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทีเดียวและวัดแช้
ก๊ง ยังเป็นท่ีมาของจี้ กังหันนำโชคท่ีมีชื่อเสียงของวงการการท่องเท่ียวฮอ่งกง ท่ีไม่ว่าทัวร์ไหนท่ีมาฮอ่งกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้ อสินค้ามงคลชิ้ นนี้
เพื่อเสรมิสร้างบารมี และศิรมิงคลให้กับชีวิตด้วยกันท้ังสิ้ น

ช่วงบ่าย
อิสระช้อปป้ิงท่ี ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากท่ัวทุกมุมโลก
ท่านจะได้เลือกซื้ อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจไม่ว่าคุณจะมีรสนยิม
แบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าช้ันเลิศของฮอ่งกงมีทุกสิ่งท่ีคุณต้องการ ศูนย์การค้าท่ี
กว้างขวางเหล่านี้ เป็นแหล่งรวมห้องเสื้ อท่ีจำหนา่ยสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดัง จากท่ัวทุกมุมโลก
อีกท้ังยังเป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารช้ันเลิศ บรรยากาศหรเูลือกอรอ่ย  กับร้านอาหารรสเด็ดของฮอ่งกง หรอื เลือกช้อปป้ิงท่ี
โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ช้ันนำท่ีมีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI,
GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนท่ีู Toy’s Us 

ท่านสามารถ ชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะ เสียงเพลง Symphony of Lights
ความมหัศจรรย์เริม่ต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง
แสงและเสียงครอบคลุมพื้ นท่ีอาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ท่ีต้ังอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ
ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เหน็ถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮอ่งกง

ได้เวลานัดหมายส่งกลับโรงแรมท่ีพัก  

อาหาร มื้ อเช้า
อาหารติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก Iclub Ma Tau Wai Hotel / Silka Tsuen Wan Hotel หรอืเทียบเท่า



วันท่ี 3
สวนสนกุฮอ่งกงดิสนย์ีแลนด์-ฮอ่งกง-กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
หลังอาหารให้ท่านได้มีเวลาอิสระท้ังวัน
ท่านอาจไปช้อปป้ิงเลือกชื้ อของฝากในย่านต่างๆๆของฮอ่งกง  อาหาร เท่ียง ค่ำ
อิสระตามอัธยาศัยไม่มีบรกิาร   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮอ่งกง 

23.50        เหริฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยฮอ่งกงแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี HX 761 .. 23:50-02:20   
มีอาหารบรกิารบนเครือ่ง    
02.20    ถึงท่าอากาศยานกรงุเทพฯโดยสวัสดิภาพ…

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
หลังอาหารให้ท่านได้มีเวลาอิสระท้ังวัน
ท่านอาจไปช้อปป้ิงเลือกชื้ อของฝากในย่านต่างๆๆของฮอ่งกง  อาหาร เท่ียง ค่ำ
อิสระตามอัธยาศัยไม่มีบรกิาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮอ่งกง เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

อาหาร มื้ อเช้า
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อัตรานี้ รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ช้ันประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ 
ค่าภาษสีนามบินทุกแหง่ ตามท่ีระบุในรายการ
ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก หรอืตามข้อกำหนดของสายการบิน
ค่าท่ีพักระดับมาตราฐานห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรอื ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหนึง่ ไม่สามารถคืนเงินได้
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ, ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่ารถโค้ชปรับอากาศ
นำเท่ียวตามท่ีระบุไว้ในรายการ  
ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (เนือ่งจากโปรแกรมทัวร์นี้ การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป
หากเกิดกรณปีระเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชั่วคราวและจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่าน้ันในการเข้าเมืองจีน
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้ เสียค่าธรรมเนยีมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วยตนเอง 
ตามท่ีสถานทูตจีนเรยีกเก็บ กรณท่ีีมีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้ มครองต้ังแต่อายุ 1 – 75 ปี เท่าน้ัน ** 

อัตรานี้ ไม่รวม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครือ่งดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,
ค่าซักรดี ค่าอาหารและเครือ่งดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรดี, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เนต็ ฯลฯ  
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนญุาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอื คนต่างด้าว
เป็นหน้าท่ีของผู้ เดินทางในการจัดทำเอง
ค่าธรรมเนยีมกระเป๋าเดินทาง ในกรณท่ีีน้ำหนักเกินจากท่ีสายการบินกำหนด
กรณุาเตรยีมค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 HKG/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ท้องถิ่น 10 HKG/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10



 HKG/วัน/ท่าน 
หมายความว่าเดินทางท้ังหมด 3 วัน ผู้ เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปท้ังหมด = 90 HKG/ต่อทรปินี้ ค่ะ

หมายเหตุ
บรษัิท ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/hong-kong/604
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