


  

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ –  Avenue of Stars    

DORSETT TUSEN 
WAN, HONGKONG 
หรือเทียบเท่า  

2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน    

DORSETT TUSEN 
WAN, HONGKONG
หรือเทียบเท่า  

3 
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้ง
จิมซาจุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ     



  

  

BKK       HKG HKG       BKK 

  
CX750 11.40 15.30 CX701 16.05 18.15 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

10 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

11 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

18 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

02 – 04 มีนาคม 2566 19,990 19,990 14,990 4,500 

03 – 05 มีนาคม 2566 21,990 21,990 16,990 4,500 

09 – 11 มีนาคม 2566 19,990 19,990 14,990 4,500 

10 – 12 มีนาคม 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

11 – 13 มีนาคม 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

16 – 18 มีนาคม 2566 19,990 19,990 14,990 4,500 

17 – 19 มีนาคม 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

18 – 20 มีนาคม 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

23 – 25 มีนาคม 2566 19,990 19,990 14,990 4,500 

24 – 26 มีนาคม 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

25 – 27 มีนาคม 2566 20,990 20,990 15,990 4,500 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
 

** อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,200 บาท/ท่าน ** 
หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ประสงค์จะเข้าดิสนีย์แลนด์ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ท่านละ  2,000 บาท 

โปรแกรมเดินทาง 3 วัน 2 คืน : โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



  

 
 
 
สำคัญโปรดอา่น 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 

2. อัตราค่าบริการน้ี จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ราคาน้ีสำหรับพาสปอร์ตไทยเทา่น้ัน สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน ทุกกรณี  
4. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบนิ, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทำการออกบัตรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท ์หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการ
แนะนำเทา่น้ัน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดหอ้งพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยูใ่น
รายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 



  

 
Day1     สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars 

08.40 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Cathay Pacific  พบเจ้าหน้าที่คอยใหก้ารต้อนรบั
พรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 

11.40 น. บนิลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ CX 750 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ท่ีนัง่ 2-4-2 มีจอส่วนตวัทุกท่ีนัง่, มีบริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

15.30 น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK  เจ้าหน้าท่ีน าท่านตรวจคดักรองโควิด RT-PCR ตามมาตราการคดักรองของฮ่องกง ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการตรวจ   หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ใหค้ณะท่านออก Exit B 
จากนัน้น าท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอนัดบัเป็นสะพานแขวนที่มชี่วงกลางยาวที่สุดเป็นอนัดบั 2 ของโลก และใน
ปัจจุบนัอยู่ทีอ่นัดบัที ่7 ของโลก  ตวัสะพานมคีวามกวา้ง 41 เมตร มสีองชัน้ ชัน้บนมเีส้นทางรถวิง่จ านวน 6 ช่องทาง ส่วนชัน้
ล่างใช้ส าหรบัรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรบัรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1992 
แลว้เสรจ็ในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พนัลา้นเหรยีญฮ่องกง  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1)   
น าท่านเดินทางสู่ อะเวนิว ออฟ สตาร์ส Avenue of Stars ที่มกีารประทบัตราลายมอืดาราที่เคยประทบัไว้ทีบ่รเิวณพืน้ ย้าย
มาไว้บนขอบราวจบัเลียบทางเดินรมิน ้าตลอดแนว เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นชดั และถ่ายรูปคู่กบัรอยพมิพ์ดาราโดยมวีวิตึกริมอ่าว
วคิตอเรยีเป็นฉากพรอ้มเพลดิเพลนิกบัววิสุดอลงัการของอ่าววคิตอเรยี 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั DORSETT TUSEN WAN 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 
Day2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว) 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)   
น าท่านเดนิทางสู่  ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์อาณาจกัรแห่งจนิตนาการนี้ประกอบดว้ยพืน้ที ่ 7 ส่วน  ไดแ้ก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอด
เวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซีแลนด ์, ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์, ทอย สตอรี่ แลนด ์, กริซลีย ์กลัช์ และมิสทิค พอยท์  จากนัน้ไปสูบฉีด
อะดรนีาลนีในแอดเวนเจอรแ์ลนด์ ผจญภยักบัการล่องเรอืท่องป่าทีเ่ตม็ไปดว้ยสงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิทีต่ื่นเต้น 
เขา้สู่อาณาจกัรแห่งแฟนตาซ ีทีซ่ึ่งคุณจะไดพ้บกบัปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรปีระสานเสยีงมคิกี้เมาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคต์
เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มติ ิลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต์่างดาวและข้ามเวลาไปยงัทูมอรโ์รวแ์ลนด์ ดนิแดนแห่งอนาคตและ
สิง่ทีพ่ลาดไม่ได้คอื รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกบัมคิกี้ และจบัมอืกบัเจา้เป็ดชื่อกอ้งโลก เดิน
ท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เตม็ไปด้วยวตัถุโบราณที่สร้างภาพลวงตา 3 มติิ ส ารวจพพิธิภณัฑ์ลึกลบัทีซ่ึ่งวตัถุโบราณน่าตื่นตาจากทัว่
โลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท์ และไม่ควรพลาดกับ  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา
นานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมกีารเคลื่อนไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรก
ด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตาม
เสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครื่องดนตรทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชาต ิและอย่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลืมแวะทกัทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาติของไทย สนุกกบัเกมต่างๆ  การแสดงแสงส ี“เรารกัมกิกี้!” จากนัน้เชญิท่านสนุกสนานกบั
เครื่องเล่นในดสินียแ์ลนด์และโซนต่างๆ  
 
พบกบัเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดธมีมารเ์วล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถร่วมความสนุกไดโ้ดยการขีย่านพาหนะ
อนัทนัสมยัของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสูอ้ย่างกลา้หาญแบบอนิเทอรแ์อคทฟีในพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีS.H.I.E.L.D. 
ไปพรอ้มกบั Ant-Man and The Wasp เพื่อต่อสูก้บัเหล่ารา้ย Arnim Zola และกองทพัของ Hydra Swarm-bots ผูช้ัว่รา้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

และสนุกไปกับ Iron Man Experience บินไปกับไอร่อน
แมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยบิแว่นตา Stark Vision 
ขึ้นสวมใส่ แล้วเตรียมตวัส าหรับการเข้าสู่ยุคใหม่อย่าง
เต็มตวั! การบินแต่ละครัง้ของ Expo Edition Iron Wing 
จะใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของตนเองและมี
เทคโนโลยลี่าสุดจากสตารค์ อนิดสัตรี ้– รวมถงึ ชุดเกราะ
โลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปัญญาประดิษฐ์ และ
กระจกทีซ่่อมแซมตวัเองได ้ เมื่อคุณพรอ้มส าหรบัการบิน
ขึน้ คุณจะไดท้่องฟากฟ้าทีต่ื่นเต้นเรา้ใจของตวัเมอืง เพื่อ
ชมมุมมองที่แปลกใหม่ล่าสุดและสูงที่สุดบนขอบฟ้าของ
ฮ่องกง นัน่คือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยาก

เตือนว่า มรีายงานถึงปฏิบตัิการของไฮดร้าอยู่บรเิวณน้ี ให้เตรยีมพร้อมส าหรบัการต่อสู้! ซึ่งแต่ละแห่งต่างมจีุดเด่นความพิเศษ
เฉพาะตวั ท่องอเมรกิาฉบบัย่อส่วนอย่างมชีวีติชวีาที่ถนนเมนสตรที พร้อมด้วยทาวน์สแควร ์ร้านค้าน่ารกั ๆ และหอสงั เกตการณ์
วคิตอเรยี 

 ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจดัแสดงใน
เวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวน
พาเหรดไดท้ีเ่มนสตรที ยูเอสเอ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
ณ วันนัน้ๆ)  ชมและเชียร์ตัวละครดิสนีย์ ที่ร่วมขบวน
มากมายไม่ว่าจะเป็นตวัการต์ูนดงั อาทิ Mickey mouse, 
Minnie mouse, Winnie and the Pooh  ตามด้ว ย เจ้า
หญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเรื่อง อาทิ  Snow 
White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ   หรือตัวละครจาก
ภาพยนต์ดังอาทิ The Jungle Book, The Lion King, 
Toy Story ฯลฯ 
ชมไฮไลท์การแสดงดอกไม้ไฟที่ปราสาทเจ้าหญิง 
ช่วงเวลา 2-3 ทุ่ม  *อาจมีการยกเลิกการแสดงหาก
สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย* 
 
 

  ** อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ** 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั DORSETT TUSEN WAN 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
Day3 วดัหวงัต้าเซียน – วดัแชกงหมิว – ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรงุเทพฯ 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติม่ซ าขึน้ชื่อของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า ขนมจบีกุง้ ก๋วยเตีย๋วหลอด โจ๊ก เป็นต้น (3)   

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (คนจนีกวางตุ้ง จะเรยีกวดัน้ีว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี โดยชาวฮ่องกงส่วน
ใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพื่อขอพรให้สุขภาพแขง็แรง ไร้โรคภยั ซึ่งวดัแห่งน้ีเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจา้
หลกัของวดัคอืเทพหวงัต้าเซยีน 
 

 
 
วธิกีารอธษิฐานขอคู่ ข ัน้แรกกท็ าน้ิวตามแบบในรูปเลยเอาน้ิวโป้งกด
ปลายน้ิวนาง แล้วเอาน้ิวก้อยสอดเข้าไปในรูของน้ิวนางทัง้ 2 ข้าง 
ค่อยๆ ท า ใจเยน็ๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ต้องตกใจว่า
จะท าได้มัย้ เพราะบรเิวณด้านข้างจะรูปสาธิตวธิีการอธิษฐานโดย
ละเอยีดอกีครัง้ 
 
บรเิวณด้านข้างวดัจะมศีาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรอืเทพ
เจ้าหยกโหลว หรอืที่รู ้จกักนัในนามเทพเจา้แห่งจนัทรา เทพเจ้าแห่ง
ความรกั และการแต่งงาน โดยเทพเจา้หยกโหลวจะคอยท าหน้าที่จด
รายชื่อคู่รกั จงึเชื่อกนัว่าสมุดทีผู่เ้ฒ่าถอืในมอื คอืบญัชรีายชื่อคู่รกัทีจ่ะได้รบัค าอวยพรใหอ้ยู่คู่กนัอย่างร่มเยน็เป็นสุข 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ัง้จติอธษิฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อ
แชกง จากนัน้ให้ท่านหมุนกงัหนัทองแดงจะมกีงัหนั 4 ใบพดั แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภยั, สุขภาพแขง็แรง, โชคลาภ และ
เงนิทอง เชื่อกนัว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะช่วยปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป และน าพาสิง่ดีๆ เขา้มา 



  

 
 

ต านานวดัแชกง หรอืเรยีกอกีชื่อหน่ึงว่า “วดักงัหนัลม” เป็นอกีหน่ึงวดัทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน สรา้งมาตัง้แต่ 300 ปีก่อน ตาม
ต านานเล่ากนัว่าไดม้โีจรสลดัต้องการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมื่อนายพลแชกงรูเ้ขา้กไ็ดบ้อกใหช้าวบา้นพบักงัหนัลมแลว้น าไปติดไว้ที่
หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลดัได้จากไปและไม่ได้ท าการปลน้ ชาวบ้านจึงมคีวามเชื่อว่ากงัหนัลมนัน้ช่วยขจดัสิง่ชัว่รา้ยที่ก าลงัจะเขา้
มา และน าพาสิง่ดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้างวดัแชกงแห่งน้ีชึ้น เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่สกัการะบูชาเพื่อไม่ให้มสีิ่งไม่ได้
เกดิขึน้ 
ท่านเยีย่มชม  โรงงานจิวเวอรร์ี่ ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลั
อนัดบัเยี่ยม และใช้ในการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพดัของกงัหนัวดัแช
กง มาท าเป็นเครื่องประดบั ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  ก าไล เพื่อใหเ้ป็นเครื่องประดบั
ตดิตวั และเสรมิดวงชะตา 
น าท่านชม ร้านหยก มสีนิค้ามากมายเกี่ยวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก  หรอืสตัวน์ า
โชคอย่างป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอืน า
โชคแด่ตวัท่านเอง  

   น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
แบรนเนมต่างๆ  จากนัน้อิสระให้ท่านเตม็อ่ิมกบัการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยมกัจะตัง้ต้นกนัท่ีสถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของ
ทัง้เครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรปู ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึ
อนัซบัซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยหา้งสรรพสนิค้าเรยีงราย
กนัอยู่ และมทีางเชื่อมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได้ ให้แบรนด์ดงัมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.05 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX 701 
18.15 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

** ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ ***   
 
 
 



  

 

 



  

 



  

 



  

 


