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ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค+

นมสัการเจา้แม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุน

กงัหนั ขอโชคลาภ วดัแชกงหมิว  

ตืน่ตาตื่นใจกบัโชว ์แสง สี  SYMPHONY OF LIGHT 
เตม็อ่ิมกบั ดิสนียแ์ลนด ์ เพลิดเพลินกบัเครื่องเลน่โซนใหม่ กริซลีย ์กลัซ 

ชอ้ปป้ิงยา่นดงัอาทิถนนนาธาน 

ความพเิศษของดปรแกรมทัวร์นี ้

พิเศษ1. บินสบาย มีจอสว่นตวัทุกท่ีนัง่ 

พิเศษ2. พกัโรงแรมระดบั  4 ดาว 
 
ก าหนดการเดนิทางดูด้านล่างโปรแกรมทัวร์ 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star – A Symphony of Lights 
11.00 น.         พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S สายการบนิ SRILANKAN 

AIRLINES  พบเจ้าหน้าท่ีทําการเช็คอินตัว๋ 
13.15 น.          บนิลดัฟ้า สูฮ่อ่งกง โดยเท่ียวบนิ UL422 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ที่น่ังเป็นแบบ 2-4-2 

พร้อมจอทีวีส่วนตัวทุกที่น่ัง) 
16.55 น.         ถึงสนามบนิ Chek Lap Kok หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะทา่นออก Exit B” จากนัน้นํา
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ทา่นเดนิทางผา่นสะพานชิงหมา่ ซึง่เป็นสะพานท่ีถือได้วา่เป็นสะพานรางคูท่ี่ยาวท่ีสดุในโลก  
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (1 ) นําทา่นชม  Avenue of Star ทา่นจะได้พบกบัรอยประทบัมือ

ของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงและเป็นแรงบนัดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวนัออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหวย่, 
จางมา่นอวี,้ เจ็ท ลี, มิเชล โหยว่ ยงัไมร่วมถึงคนดงัอ่ืน ๆ ท่ีได้ประทบัรอยมือลงบนพืน้ซีเมนต์ นําทา่น
ชม  A Symphony of Lights ความมหศัจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน  การแสดง
มลัตมีิเดียสดุยอดตระการตาท่ีได้รับการบนัทกึในกินเนสบุ๊ควา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสดุของโลกครอบคลมุพืน้ท่ีอาคารตกึระฟ้าสําคญัตา่งๆท่ีตัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววิคตอเรีย
โดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นีป้ระดบัไปด้วยแสงไฟ ซึง่เพียงกดสวิตช์ก็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสี
ตา่งๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอนัคกึคกัของฮอ่งกง  

พัก เข้าพัก  ณ  GOLD COAST HOTEL   หรือ PANDA HOTEL  หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ดสินีย์แลนด์ 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า (2) บริการทา่นด้วยติม่ซําขึน้ช่ือของฮอ่งกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยว

หลอด, โจ๊ก เป็นต้น  จากนัน้นําทา่นเท่ียวเกาะฮอ่งกงขึน้สูย่อดเขา  VICTORIA PEAK จดุชมวิวสงู
ท่ีสดุและสวยท่ีสดุของฮอ่งกง สมัผสับรรยากาศบริสทุธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ 
เกาะฮอ่งกงและเกาลนูได้ทัง้เกาะอยา่งชดัเจน ทัง้นีย้งัตื่นตากบัตกึระฟ้าท่ีสงูตระหง่านและอาคาร
ตา่งๆ ท่ีก่อสร้างตรงตามหลกัฮวงจุ้ย อาทิ ตกึเซ็นทรัลพลาซา่,  ตกึไชนา่แบงค์และตกึอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีตัง้
ของธุรกิจ ชัน้นําของฮอ่งกงพร้อมทัง้ถ่ายภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ  นําทา่นเย่ียมชมโรงงาน จิว
เวอร์ร่ี ท่ีขึน้ช่ือของฮอ่งกงพบกบังานดีไชน์ท่ีได้รับรางวลัอนัดบัเย่ียม และใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวง
จุ้ย  พร้อมนมสัการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม  และเทพเจ้าแหง่โชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณ
ชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานตอ่อายซุึง่เช่ือกนัวา่ข้ามหนึง่ครัง้จะมีอายเุพิ่มขึน้ 3ปี  จากนัน้
ให้ทา่นได้รับพลงัจากศาลาแปดทิศ ซึง่ถือวา่เป็นจดุรวมรับพลงัท่ีดีท่ีสดุของฮอ่งกง  อีกทัง้ยงัให้ทา่นได้
ขอพรเร่ืองเนือ้คู ่ณ จดุนีไ้ด้อีกด้วย.นําทา่นชม ร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถ่ินของฮอ่งกง 
ให้ทา่นได้ชมยาจีน ซึง่ถือเป็นภมูิปัญญาพืน้บ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค นําทา่นเดนิทางสู่  
วัดแชกุงหมิว  เพ่ือสกัการะเทพเจ้าแชกงุ และให้ทา่นหมนุกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือกนัวา่ถ้าหมนุ 3 รอบ 
จะขบัไลส่ิ่งชัว่ร้ายและ นําแตส่ิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮอ่งกงนิยมไปสกัการะท่ีวดันีใ้นวนัขึน้ปีใหม ่

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  นําทา่นเดนิทางสู ่ ฮ่องกง ดสินีย์แลนด์ อาณาจกัรแหง่
จินตนาการนีป้ระกอบด้วยพืน้ท่ี 4 สว่น ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตา

ซีแลนด์ และทูมอร์โรว์แลนด์  ซึง่แตล่ะแหง่ตา่งมีจดุเดน่ความพิเศษเฉพาะตวั ทอ่งอเมริกาฉบบั
ยอ่สว่นอยา่งมีชีวิตชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้านา่รัก ๆ และหอสงัเกตการณ์
วิคตอเรีย จากนัน้ไปสบูฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภยักบัการลอ่งเรือทอ่งป่าท่ีเตม็ไป
ด้วยสิงสาราสตัว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบดิท่ีต่ืนเต้น เข้าสูอ่าณาจกัรแหง่แฟนตาซี ท่ีซึง่คณุจะ
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ได้พบกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกีเ้มาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคล่ือนไหว
ตระการตาแบบ 3 มิต ิลดัไปยงัอาณาจกัรของมนษุย์ตา่งดาวและข้ามเวลาไปยงัทมูอร์โรว์แลนด์ 
ดนิแดนแหง่อนาคตและสิ่งท่ีพลาดไมไ่ด้คือ รถไฟเหาะ Space Mountain แนน่อนวา่อยา่ลืมแวะไป
ถ่ายรูปกบัมิคกี ้และจบัมือกบัเจ้าเป็ดช่ือก้องโลก และ โซนใหม่ล่าสุด  ไม่ควรพลาดกับ  IT’S A 

SMALL WORLD ลอ่งเรือชมเหลา่บรรดาตุ๊กตานานาชาต ิซึง่แบง่เป็นโซนของแตล่ะชาตไิว้ โดยตุ๊กตา
จะมีการเคล่ือนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเคร่ืองดนตรีท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะชาต ิและอยา่ลืมแวะทกัทายตุ๊กตาสวมชดุประจําชาตขิองไทย  

 เชิญทา่นสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่ในดสินีย์แลนด์และโซนตา่งๆ ตอ่ตามอธัยาศยั ชมไฮไลท์ ตอน
กลางคืน การแสดงพล ุประกอบแสง สี เสียง อนัสวยงามตระการตา โซน Toy Story Land นีจ้ะเป็น
โซนท่ีใหญ่ท่ีสดุใน Hong Kong Disneyland  โดยเหลา่ของเลน่จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ช่ือดงั Toy 
Story จากของเลน่ท่ีเป็นชิน้เล็ก  ๆ กลบักลายเป็นใหญ่โตขึน้ราวกบัวา่เราตวัเล็กลงและหลดุเข้าไปใน
อาณาจกัรของเลน่ในสวนหลงับ้านของ   Andy เพลิดเพลินกบัของเลน่และกิจกรรมมากมายในโซน
ใหมนี่ ้อาทิเชน่  Toy Soldier Parachute Drop, RC Racer  จากของเลน่รถบงัคบัคนัโปรดของ Andy 
จะพาทกุทา่นโลดแลน่พร้อมความตื่นเต้นและหวาดเสียวสดุ ๆ กบัรถไฟเหาะความสงูถึง 27 เมตร, 
Slinky Dog Spin เจ้าหมา Slinky ท่ีมีสปริงยืดยาวได้   มนัจะวิ่งวนกลิง้ไปกลิง้มาเพ่ือไลจ่บัหางของ
ตวัเอง จะเป็นหนึง่ในเคร่ืองเลน่สนกุ ๆ ใน Toy Story Land  

ค่ํา **อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย** 

พัก เข้าพัก  ณ  GOLD COAST HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสาม ช้อปป้ิงจิมซ่าจุ่ย-ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (4)  
07.00 น. นําทา่นช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ทา่นได้เลือกซือ้สินค้าแบรนเนมตา่งๆ  จากนัน้

อิสระให้ทา่นเตม็อิ่มกบัการช้อปปิง้ยา่นจิมซาจุย่มกัจะตัง้ต้นกนัท่ีสถานีจิมซาจุย่  มีร้านขายของทัง้
เคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบท่ีเป็นของพืน้เมืองฮอ่งกงอยู่
ด้วยและตามซอกตกึอนัซบัซ้อนมากมายมี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ  OCEAN 
TERMINAL ซึง่ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกนัอยู ่และมีทางเช่ือมตดิตอ่กนัสามารถเดนิ
ทะลถุึงกนัได้  (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)    .....กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อ
เดนิทางสู่สนามบิน 

18.00 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ  SRILANKAN AIRLINE เที่ยวบินท่ี UL423 
20.00 น.    คณะเดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั  
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***************************************** 

** หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท าการ  
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 

คณะยนืยนัการเดินทางท่ี  9 ทา่นมีหวัหนา้ทวัร ์

อตัราค่าบริการ 

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัร์

ตา่งจงัหวดัที่มีค่าบรหิารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพการบรกิารเหมือนกนั 

เสน้ทาง และโปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบรษิทัทวัรท์ี่จดทะเบียนกบัส านกัทะเบียนธุรกิจน า

เท่ียวท่ีถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่แตกตา่งกนั 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

10-12 กรกฎาคม 2557 19,900 19,900 18,900 5,500 

24-26 กรกฎาคม 2557 18,900 18,900 17,900 4,500 

2-4 สงิหาคม 2557 18,900 18,900 17,900 4,500 

9-11 สงิหาคม 2557 18,900 18,900 17,900 4,500 

16-18 สงิหาคม 2557 18,900 18,900 17,900 4,500 

23-25 สงิหาคม 2557 18,900 18,900 17,900 4,500 

โปรโมชัน่ จองก่อนเดินทาง 30 วนั รบัสว่นลดท่านละ 600 บาท 

 
 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 
 หมายเหตุ ท่ีฮอ่งกงมีชา่งภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหนา่ยวนัสดุท้ายลกูทวัร์ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได้แตถ้่าทา่นใด

ไมส่นใจก็ไมต้่องซือ้ โดยไมมี่การบงัคบัลกุทวัร์ทัง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.      ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  (กรณุาสอบถามจาก
หวัหน้าทวัรก่์อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 90 เหรยีญ/ทรปิ/ต่อท่าน 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 


