
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภูม ิ– ฮ่องกง - อา่วรพีลสัเบย ์– เขาวคิตอเรยี – อสิระชอ้ปป้ิงเลดีม้ารเ์กต็ –  
  ลงเรอืส าราญ  - DREAM CRUISES  
 
00.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ เคานเตอร ์ช ัน้ 4 ทางเขา้ประตู 5-6 อาคารผูโ้ดยสารขา

ออกระหวา่งประเทศ สายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก ่
 ทา่น ในการตรวจเชค็เอกสาร สมัภาระ และทีน่ั่งกอ่นออกเดนิทาง 
03:00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่HX 762  
07:05 น. ถงึสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลนัเตา หลงัผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตู

ทางออก น าท่านเดนิทางผ่านสะพานแขวนชงิหม่า เป็นสะพานแขวนส าหรบัรถยนตแ์ละรถไฟทีย่าวทีสุ่ดของโลกมีระยะทาง
2.2กโิลเมตรซึง่ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ดงัระดบัโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์
ของเกาะฮ่องกง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 25-27 JAN 2019 



 

 

เขาวคิตอเรยี  

จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เขาวคิตอเรยี ทีม่ีความสูง 397 เมตร เพลดิเพลนิการถา่ยรูป เกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอรเิทอร ์
ร ี ่ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะนอ้ยในทะเลจนีใต ้

 

 

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

อา่วรพีลสัเบย ์

น าท่านสกัการะเจา้แม่กวนอมิและขอพรจากเทพเจา้ไซซ่ ิง่เอีย๊ทีช่ายหาดน ้าตืน้ที ่อา่วรพีลสัเบย ์ไหวพ้ระ ขอพร องคเ์จา้
แม่กวนอมิ รมิหาด ทีส่ิง่หลายๆ คนมาขอแลว้ก็สมหวงักนับ่อยคร ัง้ ใหท่้านได ้รบัพลงั 1 ในจุดฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดในฮ่องกง 
ศาลาแปดเหลีย่ม หรอืแมก้ระทั่งไดข้า้มสะพานต่ออายุ ทีเ่ชือ่ว่าเมื่อไดเ้ดนิขา้ม 1 รอบ จะต่ออายไุดถ้งึ 3 ปี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตลาดเลดีม้ารเ์กต็  

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ตลาดเลดี ้มารเ์กต็(Ladies Market)เป็นตลาดบนถนนคนเดนิสไตล ์Night Market แบบ
บา้นเรา มีของขายทุกสิง่อย่าง เหมือนพวกตลาด Night โดยจะปิดถนน Tong Choi Street ตัง้แต่แยกทีต่ดักบัถนน 
Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถงึถนน Dundas Street ยาวประมาณ 500 เมตร สนิคา้ที่

ขายกนัจะมีอยู่หลากหลายแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นของก็อปหรอืของเลยีนแบบ โดยเฉพาะพวกตวัการต์ูนตา่งๆจาก ดสินีย ,์ 
Marvel และจากญีปุ่่น ประเภทสนิคา้ทีข่ายกนัเชน่ เสือ้ผา้ นาฬกิา กระเป๋า ตุก๊ตา ของฝาก ของทีร่ะลกึ ต่างๆ ใคร
ตอ้งการจะซือ้ของทีร่ะลกึหรอืของฝากต่างๆ ของฮ่องกงก็สามารถมาเดนิเลอืกซือ้กนัไดท้ีน่ี่ 

 

 

 

จากน้ัน น าทุกท่าน เดนิทางสู่ ท่าเรอื Kai Tak  เพื่อท าการเชค็อนิท ์ขึน้เรอื ส าราญ DREAM CRUISES สามารถเช็ค
อนิทไ์ดต้ ัง้แต่เวลา 18.00-20.30 น. (ผูโ้ดยสารทุกท่านจ าเป็นตอ้งรว่มชมการสาธติการใชอุ้ปกรณค์วามปลอดภยัต่าง ๆ 
ในกรณีฉุกเฉิน) 

 

 

 

 



 

 

ขอ้มูลส าหรบั DREAM CRUISE  เป็นเรอืขนาด  151,300 ตนั ประกอบดว้ย 18 ช ัน้ รองรบัผูโ้ดยสารไดท้ัง้หมด 3,352 ท่าน มี
จ านวน 1,674 หอ้ง มี จ านวนหอ้งอาหาร และบาร ์มากกว่า 35 หอ้ง สวนน ้าประกอบดว้ย WATERSLIDES 6 ชิน้ บนช ัน้16 และ 
ช ัน้21  รวมถงึ การเล่น ROPES COURSE และลานโบวล์ิ่งจ านวน 4 เลนส ์ที่ปีนผา สนามบาสเก็ตบอล ทุกท่านจะไดพ้บกบัเรอื
ส าราญล าใหม่ และขนาดใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยีแปซฟิิตในขณะนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 21.00 น. เรอืส าราญเคลือ่นออกจากทา่เรอื Kai Tak  สูน่่านน ้าสากล  
 (อาหารเย็น สามารถเลอืกรบัประทานไดบ้นเรอืส าราญ  มีใหเ้ลอืก หลากหลาย เมนูอาหาร นานาชาต ิใหท่้านไดล้ิม้ลอง 
 จากน้ัน ใหท่้านไดอ้สิระ พกัผ่อน ไปกบักจิกรรมต่าง ๆ  บนเรอืส าราญ ไม่ว่าจะลองเตน้แอโรบคิ หรอื ใชบ้รกิารสระว่ายน ้า 
 หรอื เขา้หอ้งพกั ทีสุ่ดแสนจะสบาย ราวกบัว่า ท่านไม่ไดพ้กัผ่อนอยู่บนเรอืส าราญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัทีส่อง อสิระพกัผ่อน หรอื เลอืกท ากจิกรรมตา่งๆ  บนเรอืส าราญ WOLD DREAM  
 

เชา้  อสิระมือ้เชา้กบัการเลอืกรบัประทานอาหารนานาชาตทิีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลายเมนูบนเรอืส าราญ 

 ใหทุ้กท่าน ไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั และ เลอืกท ากจิกรรมต่าง ๆ พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกบนเรอื ไม่ว่าจะเป็นการ
แข่งขนั กฬีา การเตน้แอโรบคิ และ อืน่ ๆ อกีมากมายทีเ่ราขอแนะน าใหไ้ม่ควรพลาด คอื โรงละครขนาดใหญ่ กบั โชว ์
ทีสุ่ดแสน จะตืน่ตา ตืน่ใจ ส าหรบัท่านทีต่อ้งการ หนีความวุ่นวาย จะเลอืกเดนิรบัลมทะเล ในส่วนของพืน้ที ่วิง่จอ๊กกิง้ ก็
ยงัได ้ ดแีค่ไหน ถา้เย็นวนัน้ัน ไดเ้ห็นพระอาทติยก์ าลงัตกลงทะเล ส่วนในยามค ่าคนื ส าหรบันักท่องราตร ี ก็มีผบั และ 
เลาจน ์ใหไ้ดข้ยบัตวัไปตามเสยีงเพลง 

 

อสิระมือ้กลางและมือ้ค า่กบัการเลอืกรบัประทานอาหารนานาชาตทิีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลายเมนู 

  ส่งทุกท่านเขา้นอน ฝันด ี ราตรสีวสั หรอื ท่านไหน ยงัไม่จใุจกบับรรยากาศ เราขอเชญิใหคุ้ณมาลองมองทอ้งฟ้าในยาม
ค ่าคนื ทีแ่สงดาว พรอ้มหยอกเยา้ และ ทกัทายคุณ ก่อนส่งคุณเขา้หอ้งพกั ในแบบทีคุ่ณเลอืก ใหทุ้กท่าน พกัผ่อน ตาม
อธัยาศยั หรอื จะ เดนิรบัลม ชมทอ้งฟ้า สมัผสั ดวงดาวที ่รายลอ้มบนดาดฟ้าเรอื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีส่าม วดัแชกงมวิ – โรงงานจวิเวลรี ่– รา้นป่ีเซีย่ะหยก- ย่านจมิซาจุย่ -  สนามบนิฮอ่งกง  - กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้บนเรอืส าราญ DREAM CRUISES 

09.00น.  เรอืส าราญเทยีบทา่ ทา่เรอื Kai Tak  

วดัแชกงหมวิ (Che Kung Temple) 

วดัแชกงหมวิ (Che Kung Temple) เป็นที่ร  า่ลือถึงความศกัดิส์ิทธิ ์เร ือ่งของกงัหนัลมที่พดัพาเอาสิ่งไม่ดีออกจาก
ชวีิต เชือ่ว่าการหมุนกงัหนักลบัทิศ จะชว่ยหมุนชวีิตพลิกผันจากรา้ยกลายเป็นดีได  ้ท าใหว้ดันี้มีชือ่เรยีกอีกอย่างหน่ึง
ว่า วดักงัหนัลม เดมิทวีดันีเ้ป็นวดัเล็กๆ ทีเ่ก่าแก่และไดอ้นุรกัษไ์วเ้ป็นโบราณสถาน อยู่ทางดา้นหลงัของเรอืนใหม่ ส่วนเรอืน
ใหม่สรา้งเสรจ็ในปี 1993 บนเนือ้ที ่50,000 ตารางฟุต สรา้งขึน้เพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผูซ้ ึง่ปกป้องจกัรพรรดิราช
องคส์ุดทา้ยแห่งวงคซ์ง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานฮวงจุย้ 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม งานฮวงจุย้ ที่ขึน้ชื่อของ
ฮ่องกงพบกบังานดีไซนท์ี่ไดร้บัรางวลัอนัดบัยอดเยี่ยม 
เครือ่งประดบักงัหนัน าโชค จี ้แหวน ก าไล สวมใส่เสรมิ
ความเฮง ความเจรญิรุง่เรอืงในหนา้ที่การงาน คา้ขาย
ธรุกจิใดๆก็รุง่เรอืงมากมาย เดนิทางไปทีใ่ดหนใดก็แคลว้
คลาดปลอดภยั คิดหวงัสิ่งใดก็สมดั่งใจปรารถนาทุก
ประการ และน าท่านชม รา้นป่ีเซีย่ะหยก สตัวน์ าโชค
ลาภความมั่งมี 

  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภคัตาคาร 

ย่านจมิซาจุย (Tsim Sha Tsui)  

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ย่านจมิซาจุย (Tsim Sha Tsui) 
บนถนนนาธาน ฝ่ังเกาลูน หากท่านตอ้งการอพัเดตเทรนด ์
ล่าสุดของฮ่องกง ตอ้งถนนนาธาน ย่านจมิซาจุ่ย บนฝ่ัง เกาลูน 
ถือเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มี
ร า้นค ้าไว ้เ กือบทุกปร ะ เภท รวมทั้งโ ร งแรมนับสิบแล ะ
หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ที่มีสินคา้แบรนดเ์นมมากมายจาก
ทุกมุมโลก ล า้สมยัสุด ๆ แปลกใหม่ 



 

 

23:50 น. เหริฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่HX761  
02:20 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพฯ 
 ไดเ้วลานดัหมายน าทุกทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮอ่งกง 

 

********************************************************************************************************************************************************* 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่างๆ  

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

HONGKONG  
DREAM CRUISES  

3 วนั 2 คืน  

BALCONY 

ราคาผ ูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 22,900 



 

 

อตัรานี้รวม:  
1. ค่าตั๋ว เครือ่งบนิไป-กลบั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน ์(และตอ้งเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊

เท่าน้ัน) 
2. ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน ้ามนั ณ วนัที่ 20 พฤศจิกายน 2561 หากทางสายการบินมีการเรยีกเก็บเพิ่มจากวนัดงักล่าว ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเรยีกเก็บจากท่านตามเป็นจรงิ 
3. ค่าหอ้งพกับนเรอืส าราญตามแบบ ทีท่่านไดท้ าการจอง และ ค่าอาหารหอ้งอาหารปกต ิและกจิกรรมบนเรอืส าราญทีเ่ป็นแบบไม่ตอ้ง

ช าระเงนิเพิ่ม ส่วนของค่าภาษีท่าเรอืไดร้วมอยูใ่นค่าบรกิารทวัรแ์ลว้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคนืเป็นเงนิได ้เน่ืองจากทาง บรษิทัฯ ตอ้งจองและ ซือ้ตั๋วล่วงหนา้) 
5. ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกนิ 12 ช.ม. / วนั  
6. ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผู์ม้ีประสบการณน์ าเทีย่ว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
7. ค่าประกนัอุบตัเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัรานี้ไมร่วม :  

1. ค่าทปิพนักงานบนเรอื 120 HKD /ท่าน และ ค่าทปิพนักงานขบัรถ,ค่าทปิไกด ์ท่านละ 500 บาท/คน 

2. อาหารพิเศษทีท่่านสั่งเพิ่มเตมิบนเรอืส าราญ 

3. ค่าแพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / ค่า WIFI 

4. ค่าด าเนินการท าหนังสอืเดนิทางหรอืค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรบัคนต่างดา้ว 

5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ และ อาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุไวเ้งือ่นไขการเดนิทาง 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของ

สายการบนิ,การนัดหยุดงาน,ภยัธรรมชาต,ิการก่อวนิาศภยั,การก่อจลาจล,อุบตัเิหตุ ฯลฯ โดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญับรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่กดิภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิอาทิ สึนามิ,แผ่นดินไหว,ภูเขาไฟ,ระเบิด,
อุทกภยั,วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบรษิทัฯ โดยทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ตามจรงิเท่าน้ัน 
เชน่ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ,ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั 

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าทวัรเ์ป็นจ านวน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน หลงัจากมีการท าจองส ารองทีน่ั่งแลว้ 2 วนัท า

การ ส าหรบัการจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนัท าการ มิฉะน้ันทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารช าระเงิน 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะพิจารณาเลือ่นการเดนิทางของ

ท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที่

สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
3. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



 

 

4. ส าคญั!! บรษิทั ท าธรุกจิเพื่อการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศท่องเทีย่วโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน
การผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของ
ท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 

5. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
หมายเหตุ  
1. รายการอาจจะมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  เหตุการณ์

ทางการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
2. บรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  
ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

3. บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที่

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 
4. สตรทีีม่ีอายุครรภต์ ัง้แต่ 24 สปัดาห ์ทางเรอืขอสงวนสทิธิใ์นการขึน้เรอื 

 
 โปรดตรวจสอบหนงัสอืเดนิทางของทา่นวา่มอีายุการใชง้านอย่างน้อย 6 เดอืนนบัจากวนัทีเ่ดนิทาง 

กรณีอายุหนงัสอืเดนิทางน้อยกวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัทีเ่ดนิทาง 
ควรรบีท าเล่มหนงัสอืเดนิทางใหม ่และสง่ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางมาใหก้บัทางบรษิทัฯอกีคร ัง้ 

หากมกีารผดิพลาดทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 

 


