
 

 

 

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

 

 



 

 

 

ดสินีย์แลนด์ รวมบัตรเข้าดสินีย์แลนด์ อสิระเคร่ืองเล่นเต็มวนั พเิศษนอนฮ่องกง 2 คืน 
ชม A SYMPHONY OF LIGHTS    

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

- วดัฮองฮ า )4  (ยืมเงนิ – วดัหม่านโหมว )5( 

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

360 วดัโป๋หลนิ -พระใหญ่ลนัเตา - A SYMPHONY OF LIGHTS 
 
00.10 น. พร้อมกนั บ สนามบิน สุวรรบภามิ  อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 4  คานต ์อรต สายการอ่น นิอกกกยอรต์รนต โดยคเ

 รา้มนา้โเค อร่ยโัคอยอตานะยคะาคสเดะก รวคอกอั์ รผูโ้ดยสาร ยรเ สคัาารเ  
03.20 น. อ่นรดัฟ้าสิูนิอกกก โดย โเคยะอ่น HX762 (คเรอสิะน์ะัโุกโเคนัคก) (อร่การอามารยรเ ครวคอกดวคคอน ครวคอก) 
07.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)   

หรือเที่ยวบิน 
04.00 น. อ่นรดัฟ้าสิูนิอกกก โดย โเคยะอ่น HX780 (คเรอสิะน์ะัโุกโเคนัคก) (อร่การอามารยรเ ครวคอกดวคคอน ครวคอก) 
08.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)   
 

 
นิอกกก ป็นด่นยดน์อนปรายสุดโาก์เะนัออก ฉเยกใ์ข้อกปรเ โศรเน ์่ดกอั
คณฑรกะาก์ุก้ ปรเกออดะ้ย  กาเนิอกกก น่ะ โอรตร่โอรเสต การูน ยรเ กาเ รก็ๆ อเก 
235  กาเ มรกัรากผาินการ์ระรคน ขา้ ควอกยระ้ 

 รากนั้นใม้โิาน อิสระช้อปป้ิงซิตีเ้กทเอาท์เลต โิานสาคารถ รวอกซว้อส่นคา้์าค
อธัยาศยั กอั OUTLET ส่นคา้ยอรนดต นครเดอัโรกคากคาย  ชิน Coach Esprit 
PoloRaugh Laurence มรวอะิารเ ป็น Burberry ระคโั้กรอก โา้กเฬาคากคายมราย
ยเคม้อ ยรเชั้นใ์ด่้นรเคเซุป ปอรตคา ก็์ขนาดใมญิใม้โิาน์ดร้อัริายกนั์ดอ้ยาิกรุใร 

 รากนั้น นตาโิาน นัคกกรเ ชา้นอกป่ก 360 (ราคาโะัรตระคคิากรเ ชา้์ป-กรอั 
ยออธรรคดา / สคัผสัปรเสอการณตนัคกกรเ ชา้ ชคะะ่โ่ะโศันตโเคสะยกาคขอก
นิอกกกโเ รสเคราคยรเาู ขาสูกยออ 360 อกศา รเยเโากกะาิ 5.7 ก่โร ค์ร โดยใช ้ะราปรเคาณ 25 นาโเ  (มคาย



 

 

 

 ม์ุ ในกรณเโเค์คิสาคารถขึ้นกรเ ชา้์ด ้นวคอกรากกรเ ชา้ป่ดปรัอปรุก ขอสกะนส่โธ์่ในการ ปรเคยนยปรกการ
 ด่นโาก ป็นรถโคช้ขึ้นสิูยอด ขายโน)  

นตาโิาน  ขา้สิู วัดโป๋หลินสร้ากขึ้นในปเ  ค.ศ. 1906 ยอ้น์ปในอดเ์โเคนเค ป็น
 พเยกะดั ร็กๆ มรอ ร้นอยูใินพว้นโเค ขเยะชอิุค ปัรรุอนัะดัโปิมร่น
 ป็นศูนยตกรากขอกชาะพโุธโเคคเคะาคสตาคญัคาก ยรเ ป็นรุด
โิอก โเคยะโเคคเชวคอ สเยกยรเ์ดรั้อคะาคน่ยคคากโเคสุดยมิกมนึคกขอก
นิอกกก นตาโิานนคสัการ พระใหญ่ลันเตาพรเพโุธรูปศกัด์่ส่โธ์่
อนัดอั์น้ๆขอกนิอกกก สร้ากรากโอกสคัฤโธ์่โเคคเขนาดใมญิโเคสุด
ในโรก คเนต้ ามนกั 202 ์นั คะาคสูก 34  ค์ร ปรเด่ยฐานอยูอินยอด ขาโปมร่น รากนั้นนตาโิานนคสัการพรเ
อโคฆส่โธ่พโุธเพรเอค่์าาพโุธเ พรเ์ะโรรนพโุธเพรเรั์นสคัาะพโุธเ ยรเพรเอกัโยายพโุธเ ใมโ้ิาน
 โเคยะชค หมา่บ้านวัฒนธรรมนองปิงโเคร ตารอกชเะ่์ คะาค ป็นอยูขิอกชาะนิอกกกในสคยักิอน คเอรรยากาศสอายๆ
ยโรก์ะัดะ้ยร้านนต้ าชา ร้านอามาร ร้านขายขอกโเครเรึก 
อยาิพราด!!     ยนเนตาขากรอัมากรูกคา้์อ้กการ พ่คคคะาค สเยะ มรวอคอก ม็นคะาคสะยกาคด้านริากยนเนตาใม้
 รวอก Upgrade กรเ ชา้ ป็นยออใส มรวอ Crystal   พ่คค ก่น์่ด์ิอสออถาคราคา พ่คค ์่ค 

 
รากนั้น นตาโิานอสิระช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย ป็นยาินชอ้ปป้่กชวคอดกัขอก กาเนิอกกก โเคคน์โยโัคะๆ ์ปก็์อ้กรู้รกั ยรเพดูกนัมนา

มู์่ดปากคานาน ์ั้กอยูอิร่ ะณร่คอิาะะค่โอ รเย ขอกฝัคก การูน นอั ป็นถนนสายช็อปป้่กอยาิกยโร้ร่ก ยรเ ป็น
 สนิมตอยาิกมนึคกขอกนิอกกก โเคโั้กสอกฟากฝัคกขอกถนน รเ ์ค็์ปดะ้ยร้านคา้์ิากๆ คากคาย โั้ก สว้อผา้ยอรนดต นค
ชวคอดกัโัคะโรก  ครวคอกมนกัชั้นดเ มา้กสรรพส่นคา้โนัสคยั ร้านอามารยรเาั์ ์าคารสุดมรู โรกยรค์ั้กย์ิรเดอั
 กส์ต นา้สต ์ปรนถึกรเดอั 5 ดาะ อร่ ะณใกร ้คเยกร่คซาริุย ณ ถนนยคน์ั้น คเ SHOPPING COMPLEX ขนาด
ใมญิชวคอ OCEAN TERMINAL ซึค กปรเกออ์ปดะ้ยมา้กสรรพส่นคา้ รเยกรายกนัอยู ิยรเคเโาก ชวคอค์่ด์ิอกนั 
สาคารถ ด่นโเรุถึกกนั์ด ้าายในคเขนาดใมญิคากรนถึกขั้น รเยกกนัะาิ มา้กสรรพส่นคา้ ขาะกก์ าายในมา้กรเ
 ป็นชอ้ปป้่กคอรรตโเคคเร้านคา้โุกยออ ยรเโุกยอรนดตรากโัคะโรกรตามนิาย ระค์ปถึกมา้กขายขอก ด็ก รินชวคอดกั 
TOY R'US ซึคกมาก ด่นออกราก OCEAN TERMINAL ์ปโากดา้นมรกั รเ ป็นอร่ ะณ OCEAN HARBOR ซึคก
ในชิะกสุดสปัดามต รเ ป็นโเครอดสตามรัอ รวอสตาราญรเดอัโรกรากถนนยคน์ั้น  ด่นคายกัซาร่สอ่ะรเค  อร่ ะณ
ใกร ้คเยกกนั์่ดกอัอิาะะค่โอ รเย รเ ป็นโเค์ั้กขอกสถานโเคนิา โเคยะคากคาย  ชิน พพ่ธ่าณัฑตอะกาศ, ศูนยตะฒันธรรค, 
พพ่ธ่าณัฑตศ่รปเนิอกกก, โิา รวอ ฟอรตรเค, มอนาฬ่กา 

จากน้ัน น าท่านอิสระชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน  การแสดง
มัลติมีเดีย สุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด



 

 

 

ของโลกครอบคลุม  พื้นที่อาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆที่ต้ังอยา่สองฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึก
เหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึง
บรรยากาศอันคกึคกัของฮ่องกง   

 
 
 

    ค า่      อิสระอาหารค า่  เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงและดาไฟ 
    น าท่านเข้าสา่      ที่พัก O hotel /Cruise HOTEL หรือ เทียบเท่า 
 
 
 
ค า่      อิสระอาหารค า่  เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงและดาไฟ 
    น าท่านเข้าสา่      ที่พัก O hotel /Cruise HOTEL หรือ เทียบเท่า 

เน่ืองจากโรงแรมที่ฮ่องกงค่อนข้างเล็กจะไม่มีห้องนอนส าหรับ 3 ท่าน  
ห้องพักสามารถพกัได้ 2 ท่าน หากเดินทางเป็นจ านวนคีจ่ะต้องช าระเพิ่มพกัเดี่ยวเท่าน้ัน ราคา 2,000 บาท 

 

วนัทีส่อง เจ้าแม่กวนอมิ รีพลสัเบย์ - -วดัฮองฮ า – วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัต้าเซียน-  
 วดัหม่านโหมว – ร้านจวิเวอร่ี – ร้านหยก    
เช้า บริการอาหารเช้าต๋ิมซ า  รสชาติดั้งเดิม 
 

 
 
นตาโิานสิู  รเพรัสต อยต (Repulse Bay ) ซึค กชวคออิาะนเ้ ์ดค้ารากชวคอ รวอรอ
ขอกอกักฤยโเคคารอด พวคอรักยาการณตอิาะ ซึค กอิาะดา้นนเ้  ป็นอิาะนต้ า ว์้น
ซึคก์ดรั้อคะาคน่ยครากคนนิอกกก อกโเคคา โเคยะพกัผิอนในอรรยากาศ
ยออป่คน่คชายโเ ร   ย์ิโเค นิาสนใรควอด้านมนึค กขอกอิาะคเะ ัด 
พรเพุโธรูป ยรเ โพ รา้์ิากๆ  กิอสร้ากปรเด่ยฐาน์ะค้ากคาย์าค



 

 

 

คะาค ชวคอถวอศรัโธา พรเสักกรัราย อูชา พวคอคะาคสุข,  รา้สคุโร  โพ รา้ยมิกโชคการกาน  พรเกาฬ โพ รา้ยมิก
คะาคคัคกคัคก มรวอก่น มรวอใช ้ คเ โพยมิกะาสนา   โพยมิกดะกชเ์า  ระคโั้กกาค โพ  โเคคเะ่ธเการ สเคยกโายดะ้ยดา้ย
ยดก   ยรเอธ่ยฐานดะ้ยการรูอครตาม่นกอ้นกรคอยาิก์ั้กใร   อ่สรเโิานสักการเส่คกศกัด์่ส่โธ์่์าคอธัยาศยั ณ โเค
ยมิกนเ้ ควออเกดา้นขอก สนิมตโเคคน้พอ์ด้์ คิ์กร รยรากใรกราก ควอก 
รักกนัโเคนเค โดยการขอพรกอั โพ รา้ อกคตนเ้ ์อ้กใชด้า้ยยดกผกูน้่ะ อา์ะ้์ คิใมม้รุดรเมะาิกพธ่เ 

 

น าท่าน เดินทางไปยัง  วัดแม่กวนอิมฮ่องฮ า   ะดั กิายกิขอกนิอกกกสร้าก์ั้กย์ิปเ  ค  .ศ  .1773    ป็นะดัขนาด ร็กโเคคเ
ชาะนิอกกกศรัโธานัอถวอกนั ป็นอยาิกคาก ะดัยมิกนเ้  ป็นสถานโเคปรเด่ยฐาน อกคต
 รา้ยคิกะนอ่คนิอกนตา โเคคเชวคอ สเยก รวคอกการใม้กูย้วค ก่น  ชวคอกนัะิาโิานชิะยพร่กฟว้ น
 ศรยฐก่รขอกชาะนิอกกก ผูค้นรึกน่ยคคายวค ก่นโตาธุรก่รรนสตา ร็รรตค าระย ริุก รวอก 
โดยใมโ้ิานอธ่ยฐานขอพร์ิอมน ้ า รา้ยคิกะนอ่คนอกนตา พร้อคกอัรเอุะนั ะราใน
การขอพรดะ้ย รากนั้นนตาธนอั์ ร์าคฐานเยรเศรัโธาโเค รารเนตา ป็นสวคอในการขอ
พร  ขเยนรตานะน ก่นโเค์อ้กการรก์ปดะ้ย ใสิสกุร ก่นย่คกดเใมญิ ยระ้นตา ก่นใสิในซอก
ยดก คะร ์รเยคซอกยดก์ป อก นตาซอกยดก์ปะนรออกรเถากธูป ะนขะารตานะน 3 
คร้ัก ยร้ะ ก็อซอกยดกในกรเ ปบ าส์ากคต  ป็น ก่นขะญัถุก ถา้ปรเสพคะาคสตา ร็ร
์าคโเคคิุกมะกั ใม้นตา ก่นในซอกยดกโตาอุญมยอด์ูโ้เคะดัยมิกนเ้ ในโอกาส์ิอ์ป ะ่ธเ์มะใ้ม้ปัก ใม้์ดโ้ชคราา ก่น
โอก 
 
นตาโิาน ด่นโากสิู วดัแชกงหมิวะดัโเคชาะนิอกกกใม้คะาค รวคอคใสศรัโธาคา น่คนนาน
สร้ากข้ึน พวคอรเรึกถึก์ตานานนกัรอยมิกราชะกศตซ้กเทพเจ้าแชกง ยคิโพัปราอศึกโเค
กรา้มาญ ในกอกโพัขอกโิานยาคโเคออกรอ พวคอ์า้นขา้ศึกศั์ รูโุกโ่ศโากโุกๆคร้ัก
โิานรเใชส้ัญรกัยณตรูปกกัมัน 4  ใอพดั์่ด์ะด้า้นมน้ารถศึกนตาขอะนในกอ กโพั
ขอกโิาน ซึค กโิานคเคะาค ชวคอะิา ควคอพกพาสัญรกัยณตรูปกกัมันนเ้ ์ปณโเคใดๆกกัมันนเ้
รเชิะย สร่คส่ร่คกครนตาพาย์ิคะาคโชคดเคเอ ตานาร ข้คยข็ก สร่คกตารกัใรใม้ยกิ
กอกโพัขอกโิานชวคอ สเยกในการนตาโพัสู้ศึกขอกโิานรึก ป็น์ตานานคารนโุกะนันเ้  
 

นตาโิาน ชคกานนะกรุย้ ร้านจิวเวอร่ี ชมกังหันน าโชคโรกกานโเคขึ้นชวคอในการผร่์กกัมันนตาโชค  อกคตกกัมันโุกอกคตถูกะาก
ยรเออกยออ์าคมรกันะกรุย้โดยซ่นยซขอกนิอกกก  ผิานพ่ธเรากะดัยชกกมค่ะ โดย์ บ์ซวอ โเคโ ตาพ่ธเผิาน์ฟ ปรุก
 สกใม้โุกอกคต  พวคอใมโุกอกคต โเคนตาคาสะคใสิ สร่คคะาค นก คะาคระย คเส่คกดเๆ ขา้คาในชเะ่์  สร่คนะกรุย้ ์ะั



 

 

 

ใอพดักกัมนัมคุน์ดร้ออโ่ศโาก มคุน์ปคา์าคการ ครวคอน์มะขอกริากกาย ดะ้ยคะาค ชวคอโเคะิา กกัมันชิะยมคุน
ชเะ่์พร่กผนั รากร้ายกราย ป็นดเ   รเชิะย "ดึกดูนตาพาส่คกดเๆ ขา้คาในชเะ่์ ปัด ปิาส่คก์คิดเพดัออก์ป" พาชเะ่์
ราอรวคน  รร่ญกา้ะมนา้ โั้กมนา้โเคการกาน โชคราา  ก่นโอกะ่คก ขา้มา รัอโรัพยต มควอนกกัมนัโเคริูรค    

นตาโิาน ขา้ชค ร้านหยก ชคคะาคกาคปเค  ซเยเโเคยกเสรกัคารากมยก  อญัคณเโเคคเชเะ่์  ชวคอกนัะิาใครคเ์ะอู้ชารเ
 สร่คดะกการ ก่นคน ก่ดปเ ชกคะรคเ์ะอู้ชา พราเรเขรดัปัด ปิาส่คกชัคะร้ายออกรากชเะ่์ ระคโั้กป้อกกนัคุณ์สยคน์ต
ดตายรเผเร้าย์ิากๆอเกดะ้ย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน บ ภัตตาคาร 
นตาโิาน ข้าสิู วัดหวังต้าเซียน ์ั้ กอยูิใรกราก ควอก โดด ดินด้ะย
สถาปั์ยกรรคยออ ซนโเคกดกาค ซึคกะดัยมิกนเ้  ป็นโเคปรเด่ยฐานขอก
 โพ รา้รเนมรายอกคตอยาิก โพ รา้มรกัขอกะดัควอ เทพหวังต้าเซียน 
 โพ รา้์าคคะาค ชวคอชาะรเน  ด่คโิานชวคอ “มะิอกชอ้ ผิก” โิานรเดร
อนัดารพร กเคยะกอัสุขาาพ ใมสุ้ขาาพยข็กยรก ปราศรากโรคายั์ข้
 รอ็ ย์ิ ป้ามคายขอกคนโสดอยากคเคูิ ์อ้ก ด่นคาขา้กๆ ซึค กรเคเศาร
กรากยรก้ขอกเทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลวรูปป้ันสเโอกคเ
 สเ้ ยะพรเรนัโรตอยูดิา้นมรกัปรเโอัอยู ิซึค กชาะรเน์อ้กคาขอพรคะาครักกนัโเคนเค  โดยการขอพรกอั โพ รา้ อกคตนเ้
์อ้กใชด้า้ยยดกผกูน้่ะ อา์ะ้์ คิใมม้รุดรเมะาิกพธ่เ 

 
รากนั้น วัดหม่านโหมว(Man Mo Temple)  ป็นะดัโเคคเอยูิมรายสาขาโัคะ

นิอกกกยรเโัคะปรเ โศรเน สตามรัอสักการเอูชา โพ มะ่นชาก เ์้ระ่น
(Man)  โพยมิก์ะัอกัยร ป็น โพดา้นอุบน ยรเ โพ รา้กะนอู(Mo)  โพ
ยมิกสกคราค ป็น โพดา้นอู ้ ป็นโเคน่ยคขอกนกั รเยน นกัศึกยา ซึค กน่ยค
กนัคา์ั้กย์ิในอดเ์โเคผู ้์ อ้กการสออรอมกะนคักรเคากราอ์มะข้อ
พรกนั ะดัมคิานโมคะ โเคยาิน Sheung Wan รเ กิายกิโเคสุดขอกะดัอน
 กาเนิอกกก ยรเยกัคเขนาดใมญิโเค สุดในอรรดาะดัมคิานโมคะ
โั้กมคดในนิอกกก สร้ากขึ้น์ั้กย์ิปเ  1747 ยรเ์ด้รัอการขึ้นโเ อเยน ป็นสคอั์ ่ปรเรตานิอกกก รเยอร้อยยร้ะ
(declared monument) ซึค กาายในรเคเการรุดธูปะกสเยดก  ์็ค พดาน์ปมคด พร้อคกอักรเด่คกสตามรัอขอพรโเค
ดา้นขา้กดะ้ย โดยในอร่ ะณร้ัะ ดเยะกนัรเคเอเก 2 อาคารควอ Lit Shing Kung โเคสร้ากขึ้น พวคอสักการเ โพ์ิากๆ
คากคายอนสระกสรรคต ยรเ Kung Sor ซึคก ป็น มควอนมอปรเชุคขอกคนในชุคชน 



 

 

 

ค า่      อิสระอาหารค า่  เพ่ือความสะดวกในการเดินถ่ายราปและลิม้ลองอาหารฮ่องกง 
น าท่านเข้าสา่      ที่พัก O hotel /Cruise HOTEL หรือ เทียบเท่า 

เน่ืองจากโรงแรมที่ฮ่องกงค่อนข้างเล็กจะไม่มีห้องนอนส าหรับ 3 ท่าน  
ห้องพักสามารถพกัได้ 2 ท่าน หากเดินทางเป็นจ านวนคีจ่ะต้องช าระเพิ่มพกัเดี่ยวเท่าน้ัน ราคา 2,000 บาท 

 

วนัทีส่าม Disneyland เต็มวนั  (รวมบัตรเคร่ืองเล่น) 

เช้า บริการอาหารเช้าต๋ิมซ า  รสชาติดั้งเดิม 

 
 

    น าท่านตะลุยสวนสนุก    ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์   ) ริน ์ค็ะนั  พวคอใม ้ก็อ ครวคอก รินใมค้รอ(  
 

 ป็นคะาคฝันขอกใครมรายๆ คนโเค์อ้กคา ยวอนสักคร้ักในชเะ่์ 
ด่นยดนยมิกคะาคสุขโเค มคาเกอัโุก พศโุกะยั ย์ิ  !!การรเ ริน ขา้
์ปสนุกใมคุ้ค้คิาอั์ รนั้น์คิใชิ รวคอกกิายๆ  พราเ ขา้์ปยระ้รเคเโั้ก
 ครวคอก รินคากคาย ยถคยกัยอิกโซน 
าายใน นิอกกก ด่สนเย ตยรนดต รเยอิก ป็น 5 โซน ์ดย้กิ 
1  .Main Street USA  ์็ค์ปดะ้ยอา้น รวอนในยนะคนัโรเ พร้อค
ร้านขายขอกโเครเรึก ยรเรถ์ฟะนรออสะนสนุก 
2 .Tomorrowlandโซน ครวคอก รินยมิกอนาค์  ครวคอก รินสิะนใมญิ
รเ นน้์ปในยนะ์วคน ์น้ 
3  .Fantasyland ด่นยดนยมิก โพน่ยาย  ครวคอก ริน อาๆ มคาเกัอ
คุณมนูยรเ ป็นโเค์ั้กขอกปราสาโ 
4 .Adventurelandโซนโเค นน้คะาค ว์คน ์น้รึกรอั  สควอน รากตารกัผรญายัในปิาอเ คซอน 
5  .โซนใมคิป รเกออดะ้ย Toy Story Land, Grizzly Gulch, Mystic Point 
ส่คกยรก รยโเค์อ้กรู้ ควอ “Fast Pass  ”ฟาส์ตพาส ควอ อั์ รนดั ใอรอก ครวคอก ริน  ควคอถึก ะรายระ้ ราก็คิอยคาโเค ครวคอก
 รินโดย์คิ์อ้ก สเย ะรา์ิอค่ะใม ้สเย ะรา 
ะธ่เการยรกอั์ รก็กิายดาย โดย์ปโเค์ูย้รกอั์ รมนา้ 



 

 

 

 ครวคอก ริน  อาอั์ รผิาน ขา้ปรเ์ูด่สนเย ต สเยอใสิ  รารเ์ดอ้ั์ รนัดออกคา ฟาส์ตพาส์คิ์ดค้เโุก ครวคอก ริน รเคเ
 พเยก 3  ครวคอก ริน โิานั้นโเคใม้อร่การ ควอ Space Mountain, Buzz LightyearAstro Blasters ยรเ The Many 
Adventures of Winnie the Pooh ถา้ใม้ผคยนเนตา  ควคอ์ปถึกคะรคิุกมน้า์ป  อา Fast Pass ขอก Space Mountain 
กิอน รย  พราเ ป็น ครวคอก รินโเคคน ริน ยอเคาก ์ิอค่ะนานสุด 
ชออมะาด สเยะ ว์คน ์น้ คนัสตๆ 

** Space Mountain (โซน Tomorrowland) รถ์ฟ์เรุยรกัระาร (รถ์ฟ
 มาเในโเคควด)  ครวคอก รินอนัดอั์น้ๆขอกโเคนเค ถา้ใครถาคะาิ ป็นอยาิก์รก็คก
์อ้กออกะาิอารคณตครา้ยๆ กอั Dream World อา้น ราย์ิพะก โคน่คยสกสเ
 สเยกโเคนเค  ขา ร่คด ะอิรต 

** Runaway Mine Cars (โซน Grizzly Gulch) นัคกรถ์ฟ์เรุย มควอกใน
 โวอก ขาอ่๊กกร่ซรเ อารรเดู ป็นยคิรถ์ฟ มาเธรรคดาย์ิรร่กๆยระ้คเรูก ริน
โเคยออ อา์ะค้ากคาย  ชิน ถอยมรกัะ่คก พุกิ์ปขา้กมนา้ยออคะาค ร็ะสูก 
สิะน์ะัผคะาิ ครวคอก รินนเ้  ด็ด์คิคะรพราด ยคย้ถะรเยาะ์ป สเยมนิอย ย์ิอยาิก์รก็์อ้ก ริน! 

** RC Racer (โซน Toy Story Land) รอกนึกาาพรากรถ์ฟ มาเรูป์ะั U สูก 27  ค์ร ขึ้นรก์ปคาดูซ่ะาิคนัรเ
คนัสตขนาด์มน ดู์ปดูคาคนัควอ “์ะก้่ก” ดเๆนเค อก 

** Toy Soldier Parachute Drop (โซน Toy Story Land) ริะคกรเโดดริค์ปกอักอกโตารกัโมารขอก “Andy” (มนิุค
นอ้ย รา้ขอกขอก รินโั้กมรายราก รวคอก Toy Story)  ครวคอก รินนเ้ ถวอะาิ สเยะใช้์ ดย้์ิ์คิ์ดย้รกคาก พราเรกัมะเรก
รเร้ักๆ  อา์ะ้์ คิ์กรกโเ ดเยะ  ด็กๆ ก็สาคารถ ริน์ดน้เครัอ 

** Jungle River Cruise (โซน Adventureland) นัคก รวอผรญายัในปิารึกรอั พอ รอกอัอรรดาสั์ ะตปิา ชาะปิา าู ขา
์ฟรเ อ่ด รเมะาิกโากรเคเผูอ้รรยาย อ่้ะอารคณต รา์รอดโาก  ริน สร็รยระ้ก็อยาิรวค์ป ยเคยคอา้น์น้์คข้อก
โารตซาน ดะ้ยรเ 

** Mystic Manor (โซน Mystic Point) ขอก รินใมคิยกเกริอกโเครเพาคุณนัคกรถชคขอกสเสคสุดคมศัรรรยตราก
โัคะโุกคุคโรกขอกคุณปูิ  พร้อคส ป ชเยร อฟ ฟ็ค์ตสุด์รเการ์า 

** Buzz LightyearAstro Blasters (โซน Tomorrowland) ริะคพโ่กัยตรกัระาร์ปกอั Buzz Lightyearโดยการนัคก
ยานอะกาศ ขา้์ปยก่ปว น ร ซอรตใสิ มริาร้าย พวคอ ก็อคเยนน ซึคก ป็น ครวคอก รินโเค์ดรั้อคะาคน่ยคราก ด็กๆ 



 

 

 

** Mickey’s Philharmagic(โซน Fantasyland) าาพยน์ต4 ค่์่ โเคระค อา มริาซุป’์ารต คาครอโุก รวคอก   ยอิสิะนใม้
 โิาคด ยระ้ริะค์ิอสิู์ปกอัยอนโต–ยคน ยรเ  ดอเ ะอสพต            

 

 มริานเโริโุก พศโุกะยัยรเโุกขนาด ์รเยค์ะักนัใม้พร้อค! การ ป่ด์ะัในะนัโเค 31 คเนาคค2562 ขอก แอนท์–
แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบทเทิล! โเคยฟนๆ ์ั้ก์ารอคอยคานานควอาาค์ิอขยายขอกคมากาพยตการผรญายั
ขอก  Iron Man Experience โตาใม้ นิอกกกด่สนเ ย ตยรนดต   ป็นศูนยตอัญชาการคารต  ะรยมิก อ ชเยอยิาก
ยโร้ร่ก นิอกกก ด่สนเย ตยรนดต ยกั ป็นโเคยรกในโรกโเคคเ ครวคอก ริน ยอนโต–ยคน ยรเ  ดอเ ะอสพต: นาโน ยอโ
 โ่ร! ยรเ  ครวคอก รินรากคารต ะร ครวคอกยรกโเคคเซุป ปอรตนเโริผูม้ญ่กอเกดะ้ย 

 
การแสดงโชว์ 
 มนวคอยกัอการ ริน ครวค อก ริน คาพกัดูโชะตดเๆ กัน  ร่คค์้นรากโชะต Festival of The Lion King (โซน 
Adventureland) รออโชะต 12.00, 14.00, 16.30 ยรเ 17.00 , The Golden Mickeys (โซน Fantasyland) รออโชะต 
12:45, 13:45, 16:00, 17:00 ยรเ 17:15 อยาิก์รคะร ช็กรออกนักิอนโเค์ปมนิอยนเครัอ พราเ ะราโชะตอารคเการ
 ปรเคยนยปรกในย์ิรเะนัยรเอเกมนึคก์น์รโต ด็ดขอกการคา ยวอนด่สนเย ตยรนดต ควอการชคขอะนพา มรดขอก มริา
ซุป ’์ารต มริา์ะัการต์ูน โดยรเคเอยิ 2 ชิะก ควอ ะรา 13:00 น  .ยรเ 16:00 น. 
 อิสระอาหารเที่ยงและอาหารค า่ เพ่ือสะดวกต่อการเล่นเคร่ืองเล่น 



 

 

 

      สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสา่สนามบิน 
20.00  น.  ได้เวลานัดหมายน าทุกท่านเดินทางสา่  สนามบิน ฮ่องกง 
21.05 น.         บินลัดฟ้ากลับสา่  กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX779 
23.10 น.   คบะเดินทางถึง สนามบินสุวรรบภามิ โดยสวัสดิภาพ  (บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

หรือเที่ยวบิน 
23.50 น.  บินลัดฟ้ากลับสา่  กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที่ HX761 
01.50 น.  คบะเดินทางถึง สนามบินสุวรรบภามิ โดยสวัสดิภาพ  (บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 

หรือเที่ยวบิน 
วันที่ส่ี    ฮ่องกง-สุวรรบภามิ  
02.00  น.      บินลัดฟ้ากลับสา่  กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ HX767 
04.10 น.               คบะเดินทางถึง สนามบินสุวรรบภามิ โดยสวัสดิภาพ บริการอาหาร  และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
 โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน 
 

 ***ขอบพระคุบทุกท่านทีใ่ช้บริการ *  
 
 

อตัราค่าบริการ 

PERIOD ราคาผา้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว 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 



 

 

 

 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรบอ่ืีนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับ
จะเป็นผา้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยา่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก 

จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 

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 

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 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุบาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่มกีารแจ้งทางบริษัทก่อนท าการออกต๋ัว
ภายใน หากไฟต์มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรุ๊ปไม่คอนเฟิมเดินทาง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
1.  ์าคนโยอายขอกรัฐอารรเน ริะคกอัการโิอก โเคยะยมิก ควอกรเน โุก ควอก กตามนดใมค้เการ 3ปรเชาสัคพนัธตส่นคา้พว้น ควอกใม้

  นกัโิอก โเคยะโัคะ์ป์ดรู้้รกั ในนาคขอกร้านรัฐอาร ควออะัม่คเ ยากพารา ,มยก ,,ผร่์าณัฑตราก์ผปิเ๊  ซเคยเ ,ร่ะ ะอรเค  , ซึค ก
ร ตา ป็น์อ้กอรรรุในโปรยกรคโะัรตดะ้ย  พราเคเผรกอัราคาโะัรต  รึก รเยนใมก้อันกัโิอก โเคยะโุกโิานโราอะาิ  ร้านรัฐอารโุก
ร้านรตา ป็น์อ้กรอกะนโุกโิานยะเชคซึคกรเใช ้ะราร้านรเปรเคาณ นาโเ 60-45 ซว้อมรวอ์คิซว้อขึ้นอยูกิอัคะาคพอใรขอกรูกคา้
 ป็นมรกั  ์คิคเการอกัคอัใดๆ โั้กส้่นหากไม่เข้าร้านช้อปป้ิงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1, 000 ดอลล่า

ฮ่องกง ***  
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน )ห้องละ 2 ท่าน  (หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ บ วันเดินทาง มีเหตุจ าเป็นที่

ไม่สามารถเดินทางร่วมกันกับคบะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ จัดห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE 
ห้องละ 3ท่าน /หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มค่าห้องพักเดีย่ว และส าหรับท่านที่เดินทาง 2 ท่าน แต่อีก 1ท่านไม่สามารถเดินทาง
ได้ต้องช าระเพิ่มค่าพกัเดี่ยว 

3. สิกมนา้พาสปอรต์ พร้อคชตารเ ก่น ์คิสาคารถ ปรเคยนยปรกยก้์ ขชวคอผู ้ด่นโาก์ด ้กรณเสิกมนา้อั์ รปรเชาชน ์อ้กสเกด์รก
์าคโเคสิกคา โิานั้น กรณเคเ ริคพาสปอรต์  ชวคอโเคสิกคาสเกด์คิ์รกกอัอั์ รปรเชาชนโเคสิกในคร้ักยรก์คิสาคารถ ปรเคยนยปรก
ยก้์ ข์ด ้ฉเนั้นรูกคา้รเ์อ้ก ป็นผู ้สเยคิาใชริ้ายในการ ปรเคยนชวคอ อก 

 
 

กรุบาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได้ทั้งนี้เพ่ือป้องกนั
ปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรบเีกิดความผิดพลาด
จากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเทีย่วบินการยกเลิกเทีย่วบินมีการยุบเที่ยวบินรวมกนัตารางการเดินทาง
มีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารบาสถานการบ์แล้วว่าอยา่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิง

พาบชิย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผา้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถ
คืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรบ ี

 



 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. คิา์ัะ๋ ครวคอกอ่น์ป-กรอั์าครายการโเครเอุ ระคถึกคิาาายเสนาคอ่น ยรเคิาาายเนต้ าคนั  
2. คิารถโคช้ปรัออากาศ  
3. โรกยรคโเคพกั์าคโเครเอุ มรวอ โเยอ โิา (พกั 2 โิาน/มอ้ก)  
4. คิาธรรค นเยค ขา้ชคสถานโเค์ิากๆ ์าครายการโเครเอุ  
5. คิาอามาร ์าครายการโเครเอุ   
6. คิา อเ้ยปรเกนัอุอั์ ่ ม์ุในการ ด่นโากโิอก โเคยะ ะกปรเกนัโิานรเ 1,000,000 อาโ  ( กวคอน์ข์าคกรรคธรรคต) 
7. คิานต้ ามนกักรเ ปบ าสคัาารเโิานรเ์คิ ก่น 20 กก. ขึ้น ครวคอก 7 ก่โรกรัค  
8. คิาาายเคูรคิา พ่คค 7% ยรเาายเมกั ณ โเคริาย 3% 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 

1. คิาใชริ้ายสิะน์ะันอก มนวอรากรายการโเครเอุ  ชิน คิาโตามนกัสวอ ด่นโาก คิาโโรศพัโต คิาโโรศพัโตโาก์กร คิาอ่น ์อรต น็์ 
คิาซกัรเด ค่น่อารตในมอ้ก ระคถึกคิาอามารยรเ ครวคอกดวคคโเคสัคก พ่คคนอก มนวอรายการ )กรุณาสออถาครากมะัมนา้โะัรตกิอน
การใชอ้ร่การ(  

2. ค่าทิปคนขับรถ  และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป  )เด็ก – ผา้ใหญ่ เท่ากัน ( ช าระวันแรกที่สนามบิน 
3. ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคบั ขึน้อยา่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ  
4. โรกยรคโเคพกัโเคอารเคเการสรอัปรัอ ปรเคยนขึ้นอยูกิอัคะาค มคาเสค ป็นมรกัโดยคตานึกถึกผรปรเโยชนตรูกคา้ ป็นมรกั 
5. กรณเชาะ์ิากชา์่ ์คิ์ดถ้วอพาสปอรต์์โย กรุณาสออถาค รา้มนา้โเค 
6. ะเซิา ดเคยะสตามรัอชาะ์ิากชา์่ผู ้ด่นโาก์อ้กชตารเยรเรดัการ อกโเคสถานฑู์ 

 
เง่ือนไขการจองทัวร์  
ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาทหลังจากการจอง 1 วันพร้อมส่งสลิปการโอนเงินและส าเนาพาสปอร์ต และส่วนที่เหลือช าระก่อน
เดินทาง 30 วัน 
 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์  
เน่ืองจากเป็นราคาทัวร์โปรโมช่ันเม่ือช าระแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรบ ี 
 

หมายเหตุ 
1 .อร่ยโัฯ คเส่โธ์่โเครเ ปรเคยนยปรกรายรเ อเยดอากปรเการในโะัรตนเ้   ควคอ ก่ด ม์ุสุดะ่สยัรน์คิอารยก้์ ข์ด ้



 

 

 

2  .อร่ยโัฯ ์คิรัอผ่ดชออคิา สเยมายใน ม์ุการณตโเค ก่ดรากสายการอ่น ายัธรรคชา์่ ปฏ่ะั์ ่ยรเอวคนๆโเคอยู ิ  นอก มนวอการคะอคุคขอกโาก
อร่ยโัฯมรวอคิาใชริ้าย พ่คค ์่คโเค ก่ดข้ึนโาก์รกมรวอโากออ้ค  ชิน การ ร็อปิะย, การถูกโตาร้าย, การสูญมาย, คะาคริาชา้ มรวอรากอุอั์ ่ ม์ุ
์ิากๆ 
3  .มากโ ่ิานถอน์ะักิอนรายการโิอก โเคยะรเส้่นสุดรก โากอร่ยโัฯ รเถวอะิาโิานสรเส่โธ์่ยรเรเ์คิรัอผ่ดชออคิาอร่การโเคโิาน์ดช้ตารเ
์ะย้ระ้์คิะิากรณเใดๆ โั้กส้่น 
4  .อร่ยโัฯ รเ์คิรัอผ่ดชออ์ิอการม้าคออกนอกปรเ โศ มรวอ ม้าค ขา้ปรเ โศ อนั นวคอกคารากคเส่คกผ่ดกอมคาย มรวอ อกสาร ด่นโ าก์คิ
ถูก์อ้ก มรวอ การถูกปฏ่ สธในกรณเอวคนๆ 
5  .รายการนเ้  ป็น พเยกขอ้ สนอโเค์อ้ก์ดรั้อการยวนย ันรากอร่ยโัฯ อเกคร้ักมนึคก มรกัราก์ดส้ตารอกโเคนัคกอน ครวคอก ยรเโรกยรคโเคพกัใน
์ิากปรเ โศ ป็นโเค รเยอร้อย ย์ิอยาิก์รก็์าครายการนเ้อาร ปรเคยนยปรก์ด้์ าคคะาค มคาเสค 
6 .ราคานเ้ ค่ด์าคราคา์ัะ๋ ครวคอกอ่นในปัรรุอนั มากราคา์ัะ๋ ครวคอกอ่นปรัอสูกข้ึน อร่ยโัฯ สกะนส่โธ์่โเครเปรัอราคา์ัะ๋ ครวคอกอ่น์าค
สถานการณตดกักริาะ 
 
 
 
 
 
 

กรุบาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุบาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกันว่าลากค้ายอมรับเง่ือนไขทกุประการ 


