
 

 

 

Luxury ฮ่องกง ดสินีย์แลนด์ นองปิง นอนฮ่องกง  
3 วนั 2 คืน (HX) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ดิสนีย์แลนด์ รวมบัตรเข้าดิสนีย์แลนด์ อสิระเคร่ืองเล่นเต็มวนั พเิศษนอนฮ่องกง 2 คืน 
ชม A SYMPHONY OF LIGHTS    

ช้อปป้ิงนาธาน //หมุนกงัหัน แก้ปีชง ทีว่ดัแชกงหมวิ (1) 
วดัหวงัต้าเซียน(2) ขอสุขภาพแขง็แรง เจ้าแม่กวนอมิ รีพลสัเบย์ (3) (ขอประทานบุตรเทพเจ้า) - จุดชมววิ 

วกิตอเรียพคี –วดัฮองฮํา(4) ยืมเงิน – วดัหม่านโหมว (5) 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – ฮ่องกง –อสิระช้อปป้ิงซิตีเ้กท เอาท์เลต–รวมบัตรกระเช้านองปิง 

360 วดัโป๋หลนิ -พระใหญ่ลนัเตา - A SYMPHONY OF LIGHTS 
 
00.10 น. พร้อมกนั ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ โดยมี

เจา้หนา้ท่ี บริษทัคอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองบตัรผูโ้ดยสาร และ สัมภาระ  
03.20 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX762 (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
07.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)   

หรือเที่ยวบิน 
04.00 น. บินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX780 (มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
08.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)   
 

 
ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีน ติดกบั
มณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเลก็ๆ 
อีก 235 เกาะ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

 จากนั้นใหท่้าน อสิระช้อปป้ิงซิตีเ้กทเอาท์เลต ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั กบั OUTLET สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เช่น Coach Esprit 
PoloRaugh Laurence หรือวา่จะเป็น Burberry รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลาย
ยี่หอ้ และชั้นใตดิ้นจะมีซุปเปอร์มาเกต็ขนาดใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ  

 จากนั้น นาํท่าน นัง่กระเชา้นองปิง 360 (ราคาทวัร์รวมค่ากระเชา้ไป-กลบั 



 

 

 

แบบธรรมดา / สัมผสัประสบการณ์นัง่กระเชา้ ชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามของฮ่องกงทะเลสีครามและภูเขาสูงแบบ 
360 องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กิโลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที  (หมายเหตุ ในกรณีท่ีไม่สามารถข้ึนกระเชา้
ไดเ้น่ืองจากกระเชา้ปิดปรับปรุง ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการเดินทางเป็นรถโคช้ข้ึนสู่ยอดเขาแทน)   

นาํท่าน เขา้สู่ วดัโป๋หลนิสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1906 ยอ้นไปในอดีตท่ีน่ีเป็น
เพียงวดัเล็กๆ หลบเร้นอยูใ่นพื้นท่ีเขียวชอุ่ม ปัจจุบนัวดัโป่หลิน
เป็นศูนยก์ลางของชาวพุทธท่ีมีความสาํคญัมาก และเป็นจุด
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ฮ่องกง นาํท่านนมสัการ พระใหญ่ลนัเตาพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ
อนัดบัตน้ๆของฮ่องกง สร้างจากทองสัมฤทธ์ิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในโลก มีนํ้าหนกั 202 ตนั ความสูง 34 เมตร ประดิษฐานอยูบ่นยอดเขาโปหลิน จากนั้นนาํท่านนมสัการพระ
อโมฆสิทธิพุทธะพระอมิตาภพุทธะ พระไวโรจนพุทธะพระรัตนสัมภวพุทธะ และพระอกัโษภยพุทธะ ใหท้่าน
เท่ียวชม หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิงท่ีจาํลองชีวติความเป็นอยูข่องชาวฮ่องกงในสมยัก่อน มีบรรยากาศสบายๆ
แทรกตวัดว้ยร้านนํ้าชา ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 
อยา่พลาด !!     แนะนาํขากลบัหากลูกคา้ตอ้งการเพิ่มความเสียว หรือมองเห็นความสวยงามดา้นล่างแนะนาํให้
เลือก Upgrade กระเชา้เป็นแบบใส หรือ Crystal  เพิ่มเงินติดต่อสอบถามราคาเพิ่มเติม 

 
จากนั้น นาํท่านอสิระช้อปป้ิงจิมซาจุ่ยเป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเกาะฮ่องกง ท่ีคนไทยทัว่ๆ ไปก็ตอ้งรู้จกั และพูดกนัหนา

หูติดปากมานาน ตั้งอยูบ่ริเวณริมอ่าววคิทอเรีย ของฝ่ังเกาลูน นบัเป็นถนนสายช็อปป้ิงอยา่งแทจ้ริง และเป็น
เสน่ห์อยา่งหน่ึงของฮ่องกง ท่ีทั้งสองฟากฝ่ังของถนน จะเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นม
ช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนงัชั้นดี หา้งสรรพสินคา้ทนัสมยั ร้านอาหารและภตัตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดบั
เกสตเ์ฮา้ส์ ไปจนถึงระดบั 5 ดาว บริเวณใกลเ้คียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX ขนาด
ใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเช่ือมติดต่อกนั 
สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกนัวา่ หา้งสรรพสินคา้เขาวงกต ภายในหา้งจะ
เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์มีร้านคา้ทุกแบบ และทุกแบรนดจ์ากทัว่โลกจาํหน่าย รวมไปถึงหา้งขายของเด็กเล่นช่ือดงั 
TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางดา้นหลงั จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซ่ึง
ในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นท่ีจอดสาํหรับเรือสาํราญระดบัโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี บริเวณ



 

 

 

ใกลเ้คียงกนัติดกบัอ่าววคิทอเรีย จะเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีน่าเท่ียวมากมาย เช่น พิพิธภณัฑอ์วกาศ, ศูนยว์ฒันธรรม, 
พิพิธภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์ร่ี, หอนาฬิกา 

จากน้ัน นําท่านอสิระชม  A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เร่ิมต้นในเวลา  20.00 น. ทุกคํ่าคืน  การแสดง
มัลติมีเดีย สุดยอดตระการตาทีไ่ด้รับการบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด
ของโลกครอบคลุม  พืน้ทีอ่าคารตึกระฟ้าสําคัญต่างๆทีต่ั้งอยู่สองฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึก
เหล่านีป้ระดับไปด้วยแสงไฟ  ซ่ึงเพยีงกดสวติช์กจ็ะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ  แสดงให้เห็นถึง
บรรยากาศอนัคึกคักของฮ่องกง   

 
 
 

    คํ่า      อสิระอาหารคํ่า  เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงและดูไฟ  
    นําท่านเข้าสู่     ทีพ่กั O hotel /Cruise HOTEL หรือ เทยีบเท่า 
 
 
 
คํ่า      อสิระอาหารคํ่า  เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงและดูไฟ  
    นําท่านเข้าสู่     ทีพ่กั O hotel /Cruise HOTEL หรือ เทยีบเท่า 

เน่ืองจากโรงแรมทีฮ่่องกงค่อนข้างเลก็จะไม่มีห้องนอนสําหรับ  3 ท่าน  
ห้องพกัสามารถพกัได้ 2 ท่าน หากเดินทางเป็นจํานวนคี่จะต้องชําระเพิม่พกัเดี่ยวเท่าน้ัน ราคา 2,000 บาท 

 

วนัทีส่อง เจ้าแม่กวนอมิ รีพลสัเบย์  -วดัฮองฮํา – วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัต้าเซียน- วดัหม่านโหมว –   
 ร้านจิวเวอร่ี  – ร้านหยก    
เช้า บริการอาหารเช้าติ๋มซํา  รสชาติดั้งเดิม 
 

 
 



 

 

 

นาํท่านสู่  รีพลัส์เบย ์(Repulse Bay ) ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรือรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าว  ซ่ึง
อ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวนํ้าต้ืนซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบปิคนิค
ชายทะเล   แต่ท่ีน่าสนใจคือดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดั พระพุทธรูป และเทพเจา้ต่างๆ  ก่อสร้างประดิษฐานไว้
มากมายตามความเช่ือถือศรัทธา พระสังกจัจาย บูชาเพื่อความสุข , เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการงาน  พระกาฬ
เทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช ้ มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทั้งกามเทพ  ท่ีมีวธีิการเส่ียง
ทายดว้ยดา้ยแดง   และอธิษฐานดว้ยการลูบคลาํหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ   อิสระท่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตาม
อธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่ห์ท่ีคน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง 
รักกนัท่ีน่ี โดยการขอพรกบัเทพเจา้ องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผกูน้ิวเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพิธี 

 

 

 

 

 

 

นําท่าน เดินทางไปยงั วดัแม่กวนอมิฮ่องฮํา   วดัเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค .ศ .1873  เป็นวดัขนาดเล็กท่ีมี
ชาวฮ่องกงศรัทธานบัถือกนัเป็นอยา่งมาก วดัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีประดิษฐาน องค์
เจา้แม่กวนอิมฮ่องฮาํ ท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการใหกู้ย้มืเงิน เช่ือกนัวา่ท่านช่วยพลิกฟ้ืน
เศรษฐกิจของชาวฮ่องกง ผูค้นจึงนิยมมายมืเงินทาํธุรกิจจนสาํเร็จร่ํารวย รุ่งเรือง 
โดยใหท้่านอธิษฐานขอพรต่อหน ้ าเจา้แม่กวนอิมฮองฮาํ พร้อมกบัระบุวนัเวลาใน
การขอพรดว้ย จากนั้นนาํธนบตัรตามฐานะและศรัทธาท่ีเราจะนาํเป็นส่ือในการขอ
พร เขียนจาํนวนเงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงินยิง่ดีใหญ่ แลว้นาํเงินใส่ในซอง
แดง ควรเตรียมซองแดงไปเอง นาํซองแดงไปวนรอบกระถางธูป วนขวาจาํนวน 3 

คร้ัง แลว้เก็บซองแดงในกระเป๋าสตางค ์เป็นเงินขวญัถุง ถา้ประสพความสาํเร็จ
ตามท่ีมุ่งหวงั ใหน้าํเงินในซองแดงทาํบุญหยอดตูท่ี้วดัแห่งน้ีในโอกาสต่อไป วธีิไหวใ้หปั้ง ใหไ้ดโ้ชคลาภเงิน
ทอง 



 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมวิ วดัท่ีชาวฮ่องกงใหค้วามเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนานสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงตาํนานนกัรบ
แห่งราชวงศซ์ง้เทพเจ้าแชกง แม่ทพัปราบศึกท่ีกลา้หาญ ในกองทพัของท่านยามท่ีออกรบเพ่ือตา้นขา้ศึกศตัรูทุกทิศทาง
ทุกๆคร้ังท่านจะใชส้ญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัติดไวด้า้นหนา้รถศึกนาํขบวนในกอ งทพัของท่าน ซ่ึงท่านมีความเช่ือวา่
เม่ือพกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหนัน้ีไปณท่ีใดๆกงัหนัน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคลนาํพาแต่ความโชคดีมีอาํนาจเขม้แขง็เสริม
กาํลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่านช่ือเสียงในการนาํทพัสูศึ้กของท่านจึงเป็นตาํนานมาจนทุกวนัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

นาํท่าน ชมงานฮวงจุย้ ร้านจิวเวอร่ี ชมกงัหันนําโชค โรงงานท่ีข้ึนช่ือในการผลิตกงัหนันาํโชค  องคก์งัหนัทุกองคถู์กวาง
และออกแบบตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซของฮ่องกง  ผา่นพิธีจากวดัแชกงหมิว โดยไต๋ซือ ท่ีทาํพิธีผา่นไฟ ปลุก
เสกใหทุ้กองค ์เพื่อใหทุกองค ์ท่ีนาํมาสวมใส่เสริมความเฮง ความรวย มีส่ิงดีๆเขา้มาในชีวติ เสริมฮวงจุย้ ตวั
ใบพดักงัหนัหมุนไดร้อบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความเช่ือท่ีวา่ กงัหนัช่วยหมุน
ชีวติพลิกผนั จากร้ายกลายเป็นดี   จะช่วย "ดึงดูนาํพาส่ิงดีๆเขา้มาในชีวติ ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป" พาชีวติ
ราบร่ืน เจริญกา้วหนา้ ทั้งหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ เงินทองวิง่เขา้หา รับทรัพยเ์หมือนกงัหนัท่ีลู่ลม    

นาํท่านเขา้ชม ร้านหยก  ชมความงามป่ีเซียะท่ีแกะสลกัมาจากหยก  อญัมณีท่ีมีชีวติ เช่ือกนัวา่ใครมีไวบู้ชาจะ
เสริมดวงการเงินคนเกิดปีชงควรมีไวบู้ชาเพราะจะขจดัปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกจากชีวติรวมทั้งป้องกนัคุณไสยมนต์
ดาํและผร้ีายต่างๆอีกดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเขา้สู่ วดัหวงัต้าเซียน ตั้งอยูใ่จกลางเมือง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ี
ประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือ เทพหวงัต้าเซียน เทพเจา้ตามความเช่ือชาวจีน 
เดิมท่านช่ือ “หวอ่งชอ้เผง่” ท่านจะดลบนัดาลพรเก่ียวกบัสุขภาพ ใหสุ้ขภาพแขง็แรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ แต่
เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ ตอ้งเดินมาขา้งๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจง้ของ เทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลว



 

 

 

รูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทร์อยูด่า้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกนัท่ีน่ี โดยการขอพรกบั
เทพเจา้ องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผกูน้ิวเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพิธี 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น วดัหม่านโหมว(Man Mo Temple) เป็นวดัท่ีมีอยูห่ลายสาขาทัว่ฮ่องกงและทัว่ประเทศจีน สาํหรับสักการะบูชา
เทพเหวนิชางต้ีจวนิ( Man) เทพแห่งตวัอกัษรเป็นเทพดา้นบุ๋น และเทพเจา้กวนอู( Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพ
ดา้นบู ้เป็นท่ีนิยมของนกัเรียน นกัศึกษา ซ่ึงนิยมกนัมาตั้งแต่ในอดีตท่ีผูต้อ้งการสอบจอหงวนมกัจะมากราบไหว้
ขอพรกนั วดัหม่านโหมว ท่ียา่น Sheung Wan จะเก่าแก่ท่ีสุดของวดับนเกาะฮ่องกง และยงัมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
บรรดาวดัหม่านโหมวทั้งหมดในฮ่องกง  สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1847 และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นสมบติัประจาํ
ฮ่องกงเรียบร้อยแลว้(declared monument) ซ่ึงภายในจะมีการจุดธูปวงสีแดง เตม็เพดานไปหมด พร้อมกบักระด่ิง
สาํหรับขอพรท่ีดา้นขา้งดว้ย โดยในบริเวณร้ัวเดียวกนัจะมีอีก 2 อาคารคือ Lit Shing Kung ท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
สักการะเทพต่างๆมากมายบนสรวงสรรค ์และ Kung Sor ซ่ึงเป็นเหมือนหอประชุมของคนในชุมชน 

 

 

 

 

 

 
คํ่า      อสิระอาหารคํ่า  เพ่ือความสะดวกในการเดินถ่ายรูปและลิม้ลองอาหารฮ่องกง  
นําท่านเข้าสู่     ทีพ่กั O hotel /Cruise HOTEL หรือ เทยีบเท่า 

เน่ืองจากโรงแรมทีฮ่่องกงค่อนข้างเลก็จะไม่มีห้องนอนสําหรับ  3 ท่าน  



 

 

 

ห้องพกัสามารถพกัได้ 2 ท่าน หากเดินทางเป็นจํานวนคี่จะต้องชําระเพิม่พกัเดี่ยวเท่าน้ัน ราคา 2,000 บาท 
 

วนัทีส่าม Disneyland เต็มวนั  (รวมบัตรเคร่ืองเล่น) 

เช้า บริการอาหารเช้าติ๋มซํา  รสชาติดั้งเดิม 

 
 

    นําท่านตะลุยสวนสนุก    ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (  เล่นเตม็วนั เพื่อใหเ้ก็บเคร่ืองเล่นใหค้รบ)  
 

เป็นความฝันของใครหลายๆ คนท่ีตอ้งมาเยอืนสักคร้ังในชีวติ 
ดินแดนแห่งความสุขท่ีเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั แต่  !!การจะเล่นเขา้
ไปสนุกใหคุ้ม้ค่าบตัรนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เพราะเขา้ไปแลว้จะมีทั้ง
เคร่ืองเล่นมากมาย แถมยงัแบ่งโซน 
ภายใน ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์จะแบ่งเป็น 5 โซน ไดแ้ก่ 
1 .Main Street USA เตม็ไปดว้ยบา้นเรือนในแนวคนัทรี พร้อม
ร้านขายของท่ีระลึก และรถไฟวนรอบสวนสนุก 
2 .Tomorrowlandโซนเคร่ืองเล่นแห่งอนาคต เคร่ืองเล่นส่วนใหญ่
จะเนน้ไปในแนวต่ืนเตน้ 
3 .Fantasyland ดินแดนแห่งเทพนิยาย เคร่ืองเล่นเบาๆเหมาะกบั
คุณหนูและเป็นท่ีตั้งของปราสาท 
4 .Adventurelandโซนท่ีเนน้ความต่ืนเตน้ลึกลบั เสมือนเรา
กาํลงัผจญภยัในป่าอะเมซอน 
5  .โซนใหม่ป ระกอบดว้ย Toy Story Land, Grizzly Gulch, 
Mystic Point 
ส่ิงแรกเลยท่ีตอ้งรู้ คือ “Fast Pass  ”ฟาสตพ์าส คือ บตัรนดั 

ใบจองเคร่ืองเล่น เม่ือถึงเวลาแลว้เราก็ค่อยมาท่ีเคร่ืองเล่น



 

 

 

โดยไม่ตอ้งเสียเวลาต่อคิวใหเ้สียเวลา 
วธีิการแลกบตัรก็ง่ายดาย โดยไปท่ีตูแ้ลกบตัรหนา้ 
เคร่ืองเล่น เอาบตัรผา่นเขา้ประตูดิสนียเ์สียบใส่ เราจะไดบ้ตัรนดัออกมา ฟาสตพ์าสไม่ไดมี้ทุกเคร่ืองเล่น จะมี
เพียง 3 เคร่ืองเล่นเท่านั้นท่ีใหบ้ริการ คือ Space Mountain, Buzz LightyearAstro Blasters และ The Many 
Adventures of Winnie the Pooh ถา้ใหผ้มแนะนาํ เม่ือไปถึงควรมุ่งหนา้ไป เอา Fast Pass ของ Space Mountain 
ก่อนเลย เพราะเป็นเคร่ืองเล่นท่ีคนเล่นเยอะมาก ต่อคิวนานสุด 
ชอบหวาดเสียว ต่ืนเตน้ มนัส์ๆ 

** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถไฟตะลุยจกัรวาล (รถไฟ
เหาะในท่ีมืด) เคร่ืองเล่นอนัดบัตน้ๆของท่ีน่ี ถา้ใครถามวา่เป็นอยา่งไรก็คง
ตอ้งบอกวา่อารมณ์คลา้ยๆ กบั Dream World บา้นเราแต่พวกเทคนิคแสงสี
เสียงท่ีน่ีเขาเร่ิดเวอ่ร์ 

** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นัง่รถไฟตะลุยเหมืองใน
เทือกเขาบ๊ิกกริซลี อาจจะดูเป็นแค่รถไฟเหาะธรรมดาแต่จริงๆแลว้มีลูกเล่น
ท่ีแอบเอาไวม้ากมาย เช่น ถอยหลงัวิง่ พุง่ไปขา้งหนา้แบบความเร็วสูง 
ส่วนตวัผมวา่เคร่ืองเล่นน้ีเด็ดไม่ควรพลาด แมแ้ถวจะยาวไปเสียหน่อย แต่อยา่งไรก็ตอ้งเล่น! 

** RC Racer (โซน Toy Story Land) ลองนึกภาพรางรถไฟเหาะรูปตวั U สูง 27 เมตร ข้ึนลงไปมาดูซิวา่มนัจะ
มนัส์ขนาดไหน ดูไปดูมามนัคือ “ไวก้ิง” ดีๆน่ีเอง 

** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) ร่วมกระโดดร่มไปกบักองทาํลงัทหารของ “Andy” (หนุ่ม
นอ้ยเจา้ของของเล่นทั้งหลายจากเร่ือง Toy Story) เคร่ืองเล่นน้ีถือวา่เสียวใชไ้ดแ้ต่ไม่ไดแ้รงมากเพราะจงัหวะลง
จะร้ังๆ เอาไวไ้ม่ตกลงทีเดียว เด็กๆ ก็สามารถเล่นไดน้ะครับ 

** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นัง่เรือผจญภยัในป่าลึกลบั พบเจอกบับรรดาสัตวป่์า ชาวป่า ภูเขา
ไฟระเบิด ระหวา่งทางจะมีผูบ้รรยาย บิ้วอารมณ์เราตลอดทาง เล่นเสร็จแลว้ก็อยา่ลืมไปเยีย่มบา้นตน้ไมข้อง
ทาร์ซาน ดว้ยละ 



 

 

 

** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ของเล่นใหม่แกะกล่องท่ีจะพาคุณนัง่รถชมของสะสมสุดมหศัจรรยจ์าก
ทัว่ทุกมุมโลกของคุณปู่ พร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คตสุ์ดตระการตา 

** Buzz LightyearAstro Blasters (โซน Tomorrowland) ร่วมพิทกัษจ์กัรวาลไปกบั Buzz Lightyearโดยการนัง่
ยานอวกาศเขา้ไปยงิปืนเลเซอร์ใส่เหล่าร้ายเพื่อเก็บคะแนน ซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นท่ีไดรั้บความนิยมจากเด็กๆ 

** Mickey’s Philharmagic(โซน Fantasyland) ภาพยนต4์ มิติ ท่ีรวมเอาเหล่าซุป’ตาร์ มาครบทุกเร่ือง   ยอ่ส่วนให้
เท่ามด แลว้ร่วมต่อสู่ไปกบัแอนท์–แมน และ เดอะ วอสพ ์           

 

เหล่าฮีโร่ทุกเพศทุกวยัและทุกขนาดเตรียมตวักนัใหพ้ร้อม ! การเปิดตวัในวนัท่ี  31 มีนาคม 2562 ของ  แอนท์–
แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบทเทลิ! ท่ีแฟนๆ ตั้งตารอคอยมานานคือภาคต่อขยายของมหากาพยก์ารผจญภยั
ของ  Iron Man Experience ทาํให้  ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์  เป็นศูนยบ์ญัชาการมาร์เวลแห่งเอเชียอยา่ง
แทจ้ริง  ฮ่องกง  ดิสนียแ์ลนด์  ยงัเป็นท่ีแรกในโลกท่ีมีเคร่ืองเล่น  แอนท์ –แมน  และ  เดอะ  วอสพ์ : นาโน  แบท
เทิล! และ เคร่ืองเล่นจากมาร์เวลเคร่ืองแรกท่ีมีซุปเปอร์ฮีโร่ผูห้ญิงอีกดว้ย 

 
 



 

 

 

การแสดงโชว์ 
เหน่ือยกบัการเล่นเคร่ืองเล่น มาพกัดูโชวดี์ๆ กนั เร่ิมตน้จาก โชว์  Festival of The Lion King (โซน  
Adventureland) รอบโชว์ 12.00, 14.00, 16.30 และ 18.00 , The Golden Mickeys (โซน Fantasyland) รอบโชว์ 
12:45, 13:45, 16:00, 17:00 และ 18:15 อยา่งไรควรเช็กรอบกนัก่อนท่ีไปหน่อยนะครับเพราะเวลาโชวอ์าจมีการ
เปล่ียนแปลงในแต่ละวนัและอีกหน่ึงไฮไลทเ์ด็ดของการมาเยอืนดิสนียแ์ลนด ์คือการชมขบวนพาเหรดของเหล่า
ซุป ’ตาร์เหล่าตวัการ์ตูน โดยจะมีอย่ 2 ช่วง คือเวลา 13:00 น  .และ 16:00 น. 
 อสิระอาหารเทีย่งและอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกต่อการเล่นเคร่ืองเล่น 

 
      สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
20.00  น.  ได้เวลานัดหมายนําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง 

21.05 น.         บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่HX779 
23.10 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  (บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

หรือเทีย่วบิน 
23.50 น.  บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่HX761 
01.50 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  (บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 

หรือเที่ยวบิน 
วนัทีส่ี่    ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ  
02.00  น.      บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย เทีย่วบินที ่HX767 

04.10 น.               คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ บริการอาหาร  และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
 โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน 
 

 ***ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *  
 
 
 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

PERIOD ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว FLIGHT DETAIL 

10-12 พ.ย. 62 10,999 11,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

11-13 พ.ย. 62 10,999 11,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

12-14 พ.ย. 62 10,999 11,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

15-17 พ.ย. 62  11,999 12,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

15-17 พ.ย. 62 (BUS2) 11,999 12,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

26-28  พ.ย. 62 10,999 11,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

26-28 พ.ย. 62 (BUS2) 10,999 11,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

27-29 พ.ย. 62 10,999 11,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

27-29 พ.ย. 62 (BUS2) 10,999 11,999 4,500  HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

2-4  ธ.ค. 62 12,999 13,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

6-8  ธ.ค. 62 13,999 14,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

7-9 ธ.ค. 62 15,999 16,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

9-11 ธ.ค. 62 13,999 14,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX779 21.05-23.10 

10-12 ธ.ค. 62  13,999 14,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX779 21.05-23.10 

13-15 ธ.ค. 62 13,999 14,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 



 

 

 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณอ่ืีนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับ

จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

14-16 ธ.ค. 62 13,999 14,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

16-19 ธ.ค. 62 13,999 14,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX767 02.00-04.10 

17-20 ธ.ค. 62 13,999 14,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX767 02.00-04.10 

18-20 ธ.ค. 62 13,999 14,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX761 23.50-01.50 

21-24 ธ.ค. 62 13,999 14,999 4,500 HX780 04.00-08.05 / HX767 02.00-04.10 

22-24 ธ.ค. 62 13,999 14,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

25-27 ธ.ค. 62 15,999 16,999 4,500 HX762 03.20-07.05 / HX761 23.50-01.50 

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได้ทั้งนีเ้พ่ือป้องกนั
ปัญหาเทีย่วบินล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณเีกดิความผดิพลาด
จากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเทีย่วบินการยกเลกิเทีย่วบินมีการยุบเทีย่วบินรวมกนัตารางการเดินทาง

มีการเปลีย่นแปลงเน่ืองจากสายการบินพจิารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิง
พาณชิย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถ

คืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 
 



 

 

 

หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทาํการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มีการแจ้งทางบริษัทก่อนทาํการออกตั๋ว
ภายใน หากไฟต์มีการเปลีย่นแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
1.  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหมี้การ 3ประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมืองให้

นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บวัหิมะ  ,หยก ,ยางพารา ,ผลิตภณัฑจ์ากไผ่  ,จิวเวอร่ี ,ป๊ีเซ่ียะ  ซ่ึง
จาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-60 นาที  ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้
เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทวัร์เพิม่ท่านละ 1, 000 ดอลล่า

ฮ่องกง ***  
2. ค่าโรงแรมทีพ่กั 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน  )หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วนัเดินทาง มีเหตุจําเป็นที่

ไม่สามารถเดินทางร่วมกนักบัคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จัดห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE 
ห้องละ 3ท่าน /หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเกบ็เพิม่ค่าห้องพกัเดี่ยว และสําหรับท่านทีเ่ดินทาง 2 ท่าน แต่อกี 1ท่านไม่สามารถเดินทาง
ได้ต้องชําระเพิม่ค่าพกัเดี่ยว 

3. ส่งหนา้พาสปอร์ต พร้อมชาํระเงิน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทางได ้กรณีส่งหนา้บตัรประชาชน ตอ้งสะกดตรง
ตามท่ีส่งมาเท่านั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ช่ือท่ีส่งมาสะกดไม่ตรงกบับตัรประชาชนท่ีส่งในคร้ังแรกไม่สามารถเปล่ียนแปลง
แกไ้ขได ้ฉะนั้นลูกคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือเอง 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามนั  
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
3. โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2 ท่าน/หอ้ง)  
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
6. ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
7. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม  



 

 

 

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อน
การใชบ้ริการ)  

2. ค่าทปิคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป  (เด็ก  –ผู้ใหญ่ เท่ากนั ) ชําระวนัแรกทีส่นามบิน 
3. ค่าทปิคนหัวหน้าทวัร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึน้อยู่กบัความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
4. โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
5. กรณีชาวต่างชาติ ไม่ไดถื้อพาสปอร์ตไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 
6. วซ่ีาเด่ียวสาํหรับชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งชาํระและจดัการเองท่ีสถานฑูต  

เง่ือนไขการจองทวัร์  
ชําระมัดจําท่านละ 5,000 บาทหลงัจากการจอง 1 วนัพร้อมส่งสลปิการโอนเงินและสําเนาพาสปอร์ต และส่วนทีเ่หลือชําระก่อน
เดินทาง 30 วนั 
 
เง่ือนไขการยกเลกิทวัร์  
เน่ืองจากเป็นราคาทวัร์โปรโมช่ันเม่ือชําระแล้วไม่สามารถยกเลกิการเดินทางได้ทุกกรณ ี  
 

หมายเหตุ 
1 .บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 
2  .บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 
3  .หากท ่่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้าํระ
ไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4  .บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินท างไม่
ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 



 

 

 

5  .รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6 .ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามทีร่ะบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนทาํการจอง 

หากทาํการจองแล้วและชําระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกนัว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทุกประการ 


