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วนัแรก กรงุเทพฯ-ฮ่องกง -ดิสนียแ์ลนด ์   
04.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 6 เคาน์เตอร ์ Mสายการบิน

คาเธย ์แปซิฟิคเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
06.40 น. ออกเดนิทาง โดย สายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบิน CX616 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
10.30 น ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่

อาณาจกัรแห่งความสุขฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์***แจกคปูองอาหารมลูค่า 110 HKD เพ่ือให้ทุกท่านได้มี
เวลาอย่างเตม็ท่ีในการเท่ียว***อาณาจกัรแห่งจนิตนาการนี้ประกอบดว้ยพืน้ที ่ 4 ส่วน ไดแ้ก่ เมนสตรที-ยู
เอสเอ, แอดเวนเจอรแ์ลนด์, แฟนตาซแีลนด ์และทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ซึง่แต่ละแห่งต่างมจีดุเด่นความพเิศษ
เฉพาะตวั ท่องอเมรกิาฉบบัยอ่ส่วนอยา่งมชีวีติชวีาทีถ่นนเมนสตรที พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร ์รา้นคา้น่ารกัๆ 
และหอสงัเกตการณ์วคิตอเรยี จากนัน้ไปสบูฉีดอะดรนีาลนีในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภยักบัการล่องเรอื
ท่องปา่ทีเ่ตม็ไปดว้ยสงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิทีต่ื่นเตน้ เขา้สู่อาณาจกัรแห่งแฟนตาซ ีที่
ซึง่คุณจะไดพ้บกบัปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรปีระสานเสยีงมคิกีเ้มาส ์พรอ้มดว้ยเอฟเฟคต์
เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มติ ิลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษยต่์างดาวและขา้มเวลาไปยงัทมูอรโ์รวแ์ลนด์
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ดนิแดนแห่งอนาคต และสิง่ทีพ่ลาดไมไ่ดค้อื รถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่าอยา่ลมืแวะไปถ่ายรปู
กบัมคิกี ้และจบัมอืกบัเจา้เป็ดชื่อกอ้งโลก และโซนใหมล่่าสุด ไมค่วรพลาดกบั  IT’S A SMALL 
WORLD ล่องเรอืชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาต ิซึง่แบ่งเป็นโซนของแต่ละชาตไิว ้โดยตุ๊กตาจะมกีาร
เคลื่อนไหวไปตามเสยีงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ของแต่ละชาต ิและอยา่ลมืแวะทกัทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาตขิองไทย เชญิท่านสนุกสนานกบัเครือ่งเล่น
ในดสินียแ์ลนดแ์ละโซนต่างๆ ต่อตามอธัยาศยักรณุาตรงต่อเวลานัดหมาย  

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ...อาหารซีฟู้ ดหล่ีหยุ่นหมุ่น พร้อมชมบรรยากาศยามค า่คืนท่ี
สวยงามของเกาะฮ่องกง 
พกัท่ีPENTA HOTELหรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง ซิต้ีทวัร-์ Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-ช้อปป้ิงถนนนาธาน-เซินเจ้ิน 
เช้า รบัประทานอาหาร แบบต๋ิมซ า  ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเทีย่วเกาะฮ่องกงขึน้สู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม เป็นจดุชมววิทีคุ่ณจะตอ้งทึง่กบั
ความสวยงาม อ่าววคิตอเรยีทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก และตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้สงูตดักบัแนวเขาเขยีวขจอีนั
แสนสวยงาม เชญิถ่ายรปูตามอธัยาศยั นําท่านเยีย่มชมโรงงาน จิวเวอรร่ี์ทีข่ ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดี
ไชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่มยอด นําท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรปูจนัทรเ์สีย้วแห่งนี้สวย
ทสีุดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูป ัน้ของเจา้แมก่วนอมิ และเจา้แม่
ทนิโห่วซึง่ทาํหน้าทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด 
นมสัการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล  ขา้มสะพานต่ออายซุึง่เชื่อ
กนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่น าท่านเดนิทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงที ่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้
แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมมุโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆอยา่งเตม็อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยม
แบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวาง
เหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมมุโลก 
อกีทัง้ยงัเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของ
ฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงที ่ โอเช่ียนเทอรมิ์นัล แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และช้
อปมากกว่า 700 รา้น อาท ิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & 
SPENSOR ของฝากคุณหนูที ่Toy’s Us  
นําท่านชมสมนุไพรจีน ซึง่ถอืเป็นสนิคา้เพื่อสุขภาพสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากแด่คนทางบา้น สมควรแก่
เวลานําท่านเดนิทางสู่เมืองเซินเจ้ิน โดยรถไฟฟ้า หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้จากนัน้
นําท่านชิมชาจีน เช่น อู่หลง ผเูออชารสชาตดิขีึน้ชื่อของจนี ท่านสามารถเลอืกซือ้ฝากคนทางบา้นได้  

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
สมควรแก่เวลานําท่านสู่ Happy Coast ดินแดนแห่งความสขุริมทะเล สถานทีซ่ึง่ตัง้อยูใ่นยา่นธุรกจิหลกั
ของเซนิเจิน้เบย ์พืน้ทีป่ระมาณ 125 ลา้นตารางเมตร เป็นโครงการทีแ่สดงถงึวฒันธรรมดา้นท่องเทีย่ว ,
บนัเทงิ, ชอ้ปป้ิง, รา้นอาหาร, โรงแรม, สโมสรต่างๆ มากมาย  พร้อมกบัชมโชวน์ ้าพ ุ3 มิติประกอบเพลง
แสงสีเสียงท่ีงดงามตระการตานําท่านเขา้ทีพ่กั 
พกัท่ี SHANSHUI HOTEL / FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม เซินเจ้ิน-ช้อปป้ิงหลอหวู่-พิพิธภณัฑเ์ซินเจ้ิน-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ  
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เช้า รบัประทานอาหาร เช้าท่ีโรงแรม 
นําท่านเทีย่วชมเมอืงเซินเจ้ิน เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยู่
ในมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่2 ,020 ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิน้ไดร้บัการวางระบบผงัเมอืงอยา่งดมีี
สภาพภมูทิศัน์ และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม แวะชมผลติภณัฑท์ีท่าํจาก ผา้ไหมจีนทีม่ชีื่อเสยีง
โดยเฉพาะผา้ห่มไหมทีห่่มอุ่นในหน้าหนาว และเยน็สบายในหน้ารอ้น  
นําท่านเดนิทางสู่ท่ีช้อปป้ิงท่ี Lowuสนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจ้กัในนามมาบุญครอง
เมอืงไทยมสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู ่เช่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของ
ฝากสาํหรบัคนทีท่่านรกั และตวัท่านเอง 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเทีย่วชมพิพิธภณัฑเ์ซินเจ้ิน Shenzhen Museum ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง ภายในมกีารจดัแสดง
นิทรรศการเกีย่วกบัเมอืงเซนิเจิน้ มทีัง้โบราณวตัถุ ประวตัศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวฒันธรรมและ
ศลิปะ เปิดใหเ้ขา้ชมมาตัง้แต่ปี 1988และชมสนิคา้ยาประจาํบา้นของชาวจนี “ยาบวัหิมะ”สรรพคุณ
หลากหลายแกน้ํ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ 
นําท่านเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยรถโค้ช ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทางสู่สนามบนิ  

21.20 น.  ออกเดนิทางโดยสายการบินคาเธย ์แปซิฟิคเท่ียวบินท่ี CX617 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
23.10 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

***ไฟลบิ์นขากลบัของวนัท่ี 3, 10, 17, 24 31 ส.ค. HKG-BKK CX 709 2220-0010*** 
ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 

 
อตัราค่าบริการ***5-7, 12-14, 19-21, 26-28 ก.ค. / 1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 ส.ค./ 5-7, 12-14, 
19-21, 26-28 ก.ย. 58*** 

        ราคาผูใ้หญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)      16,999.- บาท 

ราคาเดก็มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)     16,499.- บาท  

        ราคาเดก็ไม่มีเตียงเสริม (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน )    15,999.- บาท 

        พกัเด่ียวเพ่ิม         3,000.- บาท   

 

อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษน้ํีามนั กรงุเทพฯ –ฮ่องกง–กรงุเทพฯ / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กั ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 
20 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้/ ค่าวซี่าเขา้เมอืงจนีเป็นวซี่ากรุป๊ (กรณทีีม่วีซี่า
จนีอยูแ่ลว้ไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยได้) / ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรม
ธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ 10 HKD/คน/วนั + ค่าทปิคนขบัรถ 10 HKD/คน/วนั / + หวัหน้าทวัร ์10 HKD/คน/วนั ***รวมตลอด 
การเดนิทางจา่ยทปิ 90 HKD/ท่าน*** ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ/ 
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนกัเกนิ 20 กก. / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ที่  
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มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ / ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% / ค่าภาษี
เชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี  
 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 1 5 วนั 

 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร์ 
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลกูค้า 
 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนักําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง  
- ตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้า่ยบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้า่ย 5,000 -10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 %  
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  
2. เนื่องจากสภาวะน้ํามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ทาํใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษน้ํีามนัขึน้ในอนาคต 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษน้ํีามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภาษน้ํีามนัใหมท่ีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี  
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ  
เดนิทางในกรณทีีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย  
6. เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ  
7. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว  
คอืรา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัร์
เพิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 
 

 


