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ไหวพ้ระวดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนั นมสัการเทพเจา้หวงัตา้เซียน 

นมสัการเจา้แม่กวนอิม…อ่าวรีพลัสเ์บย.์..หรืออ่าวน ้าตื้ น 

โดยสายการบินคาเธย่ ์แปซิฟิก (บินเชา้-กลบัค า่)  
สนุกสนานท่ีดิสนียแ์ลนดไ์ดเ้ตม็วนั  
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วนัแรก  กรุงเทพฯ –ฮ่องกง  

 

 

 

 

 

 

05.30 น. คณะผูร้่วมเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู6 

เคานเ์ตอร ์M สายการบิน คาเธ่ตแ์ปซิฟิค แอรเ์วย ์(CX) **สงัเกตป้าย SmileTrip888 ** พนักงาน 

ตอ้นรบัและหวัหนา้ทวัร ์ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มติดป้ายชื่อ และรบัเอกสารการเดินทาง บัตรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

และผ่านพิธีการตรวจคนเขา้-ออกเมือง 

สายการบินการจัดที่นัง่บนเครื่องบินทางสายการบินเป็นผู ้ก  าหนดทางบริษัทไม่สามารเขา้ไป

แทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น อาทิเช่น กรณีขอรถวีลแชร ์หรือตอ้งการอาหาร

พิเศษ ซ่ึงตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 3 วัน หากถึงวันเดินทางมีลูกคา้บางท่านไม่สามารถเดินทาง

ได ้กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนท าการเช็คอิน 

08.15 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินคาเธ่ตแ์ปซิฟิค แอรเ์วย ์(CX) เท่ียวบินท่ี CX700   

ติดป้ายชื่อและรบัเอกสารการเดินทาง บตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และผ่านพิธีการตรวจคนเขา้-ออกเมือง 

12.15 น. ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางผ่าน

สะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทศัน์ อนัสวยงามของประเทศฮ่องกง... "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุง้ ซ่ึงมา

จากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความ

เป็นมา สืบเน่ืองมาแต่ครั้งท่ีกวางตุง้ เป็นแหล่งปลูกไมห้อมชนิดหน่ึง ส่งขายเป็นสินคา้ออกโดยท่ีตอ้งมาขน

ถ่ายสินคา้กนัท่ีท่าเรือน ้าลึกตอนใตสุ้ด  

เที่ยง      รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่ท่ีพกั Stanford Mongkok Hotel หรอื Empire Hotel หรอืเทียบเท่า  
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วนัที่สอง ฮ่องกงดิสน่ียแ์ลนด ์(เตม็วนั) 

 

 

 

 

 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม่ซ า) 

น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์อาณาจกัรสวนสนุกอันย่ิงใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก  ใหท่้าน

เพลิดเพลินไปกับนานาเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด ทั้ ง 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , 

Adventure land , Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ท่ีดินของ Toy Story ทุกอย่างไม่ตอ้งจ่ายเงินเพ่ิม 

อาทิ การนัง่รถไฟไอน ้าโบราณเพ่ือชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการต์ูนจากดิสนีย,์ นัง่

รถไฟเหาะท่ี SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตรก์าร์ตูนสามมิติท่ี MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละคร

เพลงพรอ้มแสง สี เสียงอนัตระการตาท่ี FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภยัไปกบัการล่องเรือเขา้ไป

ในป่าดงดิบท่ี RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขากริซลียห์มีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถ่ือน

กบั  Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจกัรของเล่นในสวนหลงับา้นของ Andy  เพลิดเพลินกบัของเล่นและ

กิจกรรมมาในโซน Toy Story Land  

 

 

 

 

 

 

 

หา้มพลาด!! กบัเคร่ืองเล่นใหม่ Iron Man Experience  หน่ึงในซุปเปอรฮี์โร่ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดคนหน่ึงของโลกมา

อยู่ท่ามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกบัโลกท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจของสตารค์ อินดัสตร้ี!และผลงานชิ้ นเอกดา้น

เทคโนโลยลี่าสุด Iron Wing ยานตา้นแรงโนม้ถ่วง  

อาหารเที่ยงและเยน็ไม่รวมอยูใ่นรายการท่องเที่ยว เพื่อใหท้่านไดเ้ตม็ที่กบัเครือ่งเล่นที่หลากหลาย

และรา้นอาหารภายในสวนสนุกอีกมากมาย 

 

น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั Stanford Mongkok Hotel หรือ Empire Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สาม วดัแชกง - วดัหวงัตา้เซียน- เจา้แม่กวนอิมรีพลัสเ์บย ์ – อิสระชอ้ปป้ิง   

ถนนนาธาน ยา่นจิมซาจุย่ – กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม่ซ า)  

น าท่านชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมยา่นธุรกิจการคา้ต่างๆ อนัทนัสมยั หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ 

วดัเชอกุง หรือท่ีรูจ้กักนัดีในนามของ “วัดแชกงหมิว” หรอื วัดกงัหัน วดัน้ีมีกงัหนัทองแดงท่ีเชื่อกนัวา่ถา้

หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่รา้ยและน าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ น าท่าน นมสัการ เทพเจา้หวังตา้เซียน ณ วัด

หวังตา้เซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกงเทพซ่ึงขึ้ นช่ือในการดูแลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บ น าท่านสู่

โรงงานจิวเวลรี ่ท่ีโด่งดงัท่ีสุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวลร่ี กรุป๊ จ ากดั ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ 

น ากงัหนั มาพลิกแพลงเป็น จี้  ลอ้มเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดงั มาจดัวางต าแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซ่ึงถือ

เป็นเคร่ืองรางตามหลกัฮวงจุย้ซ่ึงจ าลองเลียนแบบมาจาก “แซก๋้งเม๋ียว” กงัหนัใหญ่ 4 ใบพดัท่ีชาวฮ่องกง

เล่ือมใสศรทัธาท่ีวดัเชอกุงซ่ึงเป็นวดัท่ีดงัมากและมีต านานความเชื่อมายาวนานวา่คนท่ีมีเคราะหเ์ม่ือจบั

ใบพดัของกงัหนัหมุนไปโดยรอบแลว้จะท าใหช้ีวิตหมุนเวียนไปในทางท่ีดีและสามารถพดัเอาส่ิงชัว่รา้ยต่างๆ 

ออกไปได ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู ่รพีลัสเ์บยห์รอือ่าวน า้ต้ืน ซ่ึงช่ืออ่าวน้ีไดม้าจากช่ือเรอืรบขององักฤษท่ีมาจอดเพื่อรกัษาการณ์

อ่าวอ่าวดา้นน้ีเป็นอ่าวน ้า อ่าวน ้าตื้ น ซ่ึงไดร้บัความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมาเท่ียวพกัผ่อน ซ่ึงดา้น

หน่ึงของอ่าวมีวดัเจา้แม่กวนอิม ถือเป็นวดัส  าคญัอีกวดัหน่ึงของเกาะฮ่องกง สรา้งในปี ค.ศ.1993 

โดยแตล่ะปีมีนกัท่องเที่ยวจ  านวนมากมาขอพรเจา้แม่กวนอิม,เจา้แม่ทบัทิมและเทพเจา้ตา่งๆและ

สิง่ก่อสรา้งประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือศรทัธาพระสงัฆจาย บูชาเพื่อความสุข, เจา้สมุทร 

เทพเจา้แห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา ท่ีมี

วิธีการเสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลบูคล าหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ 
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จากนั้นอิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้ตามอัธยาศัยย่านถนนนาธาน เช่น น ้ าหอม นาฬิกา 

กระเป๋าหนังยี่หอ้ต่างๆ หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ BRAND NAME ชั้นน าท่ีมีใหท่้านเดินเลือกชอ้ปป้ิงมากกว่า 700 

รา้นคา้   

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลานดัหมาย น าทุกท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาต ิเช็ค แลป กอ๊ก 

 

21.35 น.ออกเดินทางกลบัสู่  กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก เท่ียวบินท่ี CX617 

(บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องฟร)ี   

23.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พรอ้มความประทบัใจ 

........................................................................................................................................................................ 

 

 

*** ราคาทวัรด์งักล่าว ไม่มีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรอื กระเป๋า *** 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางและสายการบินตามท่ีรายการระบุชั้นทศันาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ 

และค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลกัษณะหอ้ง

ท่ีคุณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทาง

บริษัท ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ2 ท่าน 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 

พกัเดี่ยว มีเตยีง+ 

1 ผูใ้หญ่ 

มีเตยีง+ 

2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีง+ 

2 ผูใ้หญ่ 

30ธ.ค.-01ม.ค. 30,900 30,900 29,900 28,900 8,900 

31ธ.ค.-02ม.ค. 29,900 29,900 28,900 27,900 8,900 
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 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่ารถรบั-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ 

 หวัหนา้ทวัร ์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ค่าน ้าหนักสมัภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรมั   

 ประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไม่รวม  

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีดเส้ือผา้ ค่ามินิบารใ์นหอ้ง 

รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสัง่เพิ่มกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์

แลว้จา่ยเพิ่มเองต่างหาก) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด(ปกติ 30 กก.) 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างชาติหรือต่างดา้ว  

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%(คิดค านวณจากค่าบริการ กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

(ค านวณจากค่าบริการ) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถประมาณคนละ 90 HKD/ทริป เด็กและผูใ้หญ่จา่ยเท่ากนั  

(ยกเวน้เด็กทารก) 

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิารและการยกเลิก 

1. กรุณาช าระค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท ทนัทีหลงัการจองพรอ้มแฟกซห์รอือีเมลล ์หนา้พาสปอรต์

และหลกัฐานการโอนเงิน เพื่อท าการจอง  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 15 วนั หากไม่มีการช าระ

มดัจ าถือวา่การจองไม่สมบูรณ ์บริษัทขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัผูท่ี้วางมดัจ าก่อน  

2. เงื่อนไขการยกเลิก 2.1 ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วนั คืนเงินมดัจ าบางจ านวน หากมีการเกิด

ค่าใชจ้า่ย เชน่ ทางบริษัทไดม้ดัจ าตัว๋กบัสายการบินแลว้ หรือ ทางบริษัทไดมี้การการนัตีโรงแรมกบั

แลนดท์างเมืองนอกแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วนั ขอสงวนสิทธ์ิเก็บมดัจ า 80% ของจ านวนเงินมดัจ า 

2.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกกรณี ยกเวน้กรณีหาคนมา

เดินทางแทนได ้ และตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมกรณีตัว๋เคร่ืองบิน/ตัว๋เรือ ไดท้ าการออกแลว้และตอ้งท า

การแกไ้ขชื่อ 
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3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม
คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการปรบัเปล่ียนวิธีการเดินทางข้ึนนองปิง ในกรณีท่ีกระเชา้ปิดปรบัปรุง 
หรือสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยจากทางเจา้หนา้ท่ีไม่อนุญาติใหข้ึ้ นเพราะถือหลกัความปลอดภยั ดงัน้ัน

จะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี *** 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี
ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุใชง้าน ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง
เพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6เดือน บริษัทไม่

รบัผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั,คืนเงินและไม่
สามารถเปล่ียนชื่อได ้

8. เม่ือทานตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ
ทางบริษัทจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ทั้งหมด 

9. ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งละเอียดถ่องแทจ้นเป็นที่พอใจแลว้ท่าน 

จงึวางมดัจ  า***** 

10. ยกเวน้กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ  ากบัสายการบิน หรอืค่ามดัจ  าที่

พกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  า หรอืค่าทวัรท์ั้งหมด

เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึนลง

ของเงินตราต่างประเทศและจากการปรบัขึ้ นค่าน ้ามนัของสายการบิน 

 รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะยดึถือผลประโยชน์ของคณะผู้

เดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯเป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ ไม่อาจจะรบัผิดชอบต่อปัญหา นัด

หยุดงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรกัษามาตรฐานการบริการท่ีดี  

เพื่อใหท่้านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเท่ียว การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสาย

การบิน แต่ทางบริษัทจะแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด 
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 หากเกิดกรณีทรพัยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวัสูญหายซ่ึงจะมีผลในการเดินทางของคณะทวัร ์

 หรือคณะท่ีสูญหายใหถื้อเป็นความรบัผิดชอบส่วนบุคคล 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทวัรต์ามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบจากเหตุอนัเน่ือง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทาง

การเมือง  

 กรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งท่ีมีการนัดหมาย 

 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากผูร้่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  หาผูร้่วมเดินทาง  

 **** ออกเดินทางขั้นต า่ 10 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 15 ท่านข้ึนไป (มีหวัหนา้ทวัร)์ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนวนัเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุป๊ไม่สามารถออกเดินทางได ้

 การท่องเท่ียวประเทศจีนน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ดงักล่าว  คือ รา้นจวิเวอรร์ี่ แต่ไม่ไดมี้การบงัคบัซ้ือ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัร์

เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

 

 ***ในกรณีที่ลกูคา้จองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ  าแลว้ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่

บรษิทัแจง้ขา้งตน้** 
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