
www.thaicruiseholiday.com AB20_CX/WRT 
 

 

      ก ำหนดกำรเดินทำง  

      เดือน พฤศจิกำยน 2559    วนัท่ี 18-20 / 25-27 

      เดือน ธนัวำคม 2559         วนัท่ี 02-04 / 09-11 / 16-18  

      เดือน มกรำคม 2560         วนัท่ี 06-08 / 13-15 / 20-22 

      เดือน กมุภำพนัธ ์2560      วนัท่ี 10-12 / 17-19 / 24-26 

      เดือน มีนำคม 2560           วนัท่ี 03-05 / 10-12 / 17-19 /24-26 
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วนัแรกของกำรเดินทำง   สนำมบินสวุรรณภมิู – ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – โรงงำนจิวเวอรร์ี ่– รำ้นหยก –               

         อ่ำวรพีลสัเบย ์– เขำวิคตอเรยี – ลงเรอืส ำรำญ DREAM CRUISES  

04:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์M ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5-6 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำ

ออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิค(CX) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบรษิทัฯ    คอยอ ำนวยควำมสะดวก

แกท่่ำน ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สมัภำระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทำง 

06:30 น.  น ำท่ำนเดินทำงส ู่ เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 616 

10:30 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศลุกากร จดุนัดพบประตทูางออก น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า 

เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟทีย่าวทีส่ดุของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่ง

ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่าน

จะไดช้มวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อ

สักการะเทพเจา้แชกง และใหท้า่นหมนุกังหันทองแดง ทีเ่ชื่อกันว่าถา้หมนุ 3 รอบ จะขับ

ไล่สิ่งชัว่ร้ายและ น าแต่สิ่งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปี  

ใหม่ จากนัน้น าทา่นเย่ียมชม โรงงำนจิวเวอรร์ี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่

ไดรั้บรางวัลอันดบัยอดเย่ียม และรา้นป่ีเซี่ย สัตวน์ าโชคลาภ,ความมัง่มี 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภคัตำคำร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขำวิคตอเรีย ที่มีความสงู 397 เมตร 

เพลิดเพลินการถ่ายร ูป เกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริ เทอร์ ร่ี 

ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะนอ้ยในทะเลจีนใต ้จากนั้นน าท่านสักการะเจา้

แม่กวนอิมและขอ พรจากเทพเจา้ไซ่ซิ่งเอ๊ียที่ชายหาดน า้ตื้นที่ อ่ำว

รพีลสัเบย ์ไหวพ้ระ ขอพร องคเ์จา้แม่กวนอิม ริมหาด ที่สิ่งหลายๆ 

คนมาขอแลว้ก็สมหวังกันบ่อยคร้ัง ใหท้่านได ้รับพลัง 1 ในจดุฮวง

จุย้ ทีด่ทีีส่ดุในฮอ่งกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรือแมก้ระทัง่ไดข้า้มสะพาน

ตอ่อาย ุทีเ่ชือ่ว่าเมื่อไดเ้ดนิขา้ม 1 รอบ จะต่ออายไุดถ้ึง 3 ปี จากนั้น 

น าทกุท่าน เดินทางสู่ ท่าเรือ Kai Tak  เพื่อท าการเช็คอินท ์ขึ้นเรือ ส าราญ DREAM CRUISES สามารถเช็คอินทไ์ด ้

ตัง้แตเ่วลา 18.30-20.30 น. (ผูโ้ดยสารทกุทา่นจ าเป็นตอ้งร่วมชมการสาธิตการใชอ้ปุกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ใน

กรณีฉกุเฉิน) 

ขอ้มลูส าหรับ DREAM CRUISE  

เป็นเรือขนาด  151,300 ตัน 

ประกอบดว้ย 18 ชั้น รองรับ

ผู้โดยสาร ได ้ทั้งหมด 3,352 

ท่าน มีจ านวน 1,674 หอ้ง มี 

จ านวนหอ้งอาหาร และบาร์ มากกว่า 35 หอ้ง สวนน า้ประกอบดว้ย WATERSLIDES 6 ชิน้ 

 บนชัน้16 และ ชัน้21  รวมถึง การเล่น ROPES COURSE และลานโบวล์ิ่งจ านวน 4 เลนส ์ 

http://www.cathaypacific.com/cx/th_TH.html?cm_mmc=SEM-TH-_-GEN-MKT-14Apr15-_-GOOGLE-_-Brand_TH_Sitelink_2015_Phrase-BCX_TH_sitelink_2015-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C-63069611335
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ทีปี่นผา สนามบาสเก็ตบอล ทกุทา่นจะไดพ้บกับเรือส าราญล าใหม่ และขนาดใหญ่ทีส่ดุในเอเซียแปซิฟิตในขณะนี้ 

21.30น. เรอืส ำรำญเคลื่อนออกจำกท่ำเรอื Kai Tak  ส ู่

น่ำนน ้ำสำกล  

 (อาหารเย็น สามารถเลือกรับประทานไดบ้นเรือ

ส าราญ  มีใหเ้ลือก หลากหลาย เมนูอาหาร 

นานาชาติ ใหท้่านไดล้ิ้มลอง จากนั้น ให ้ท่านได ้

อิสระ พักผ่อน ไปกับกิจกรรมตา่ง ๆ  บนเรือส าราญ ไม่ว่าจะลองเตน้แอโรบิค หรือ ใชบ้ริการสระว่ายน า้ 

 หรือ เขา้หอ้งพัก ทีส่ดุแสนจะสบาย ราวกับว่า ทา่นไม่ไดพ้ักผ่อนอยู่บนเรือส าราญ 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง   อิสระพกัผอ่น หรอื เลือกท ำกิจกรรมต่ำงๆ  บนเรอืส ำรำญ GENTING  DREAM 

เชำ้  อิสระม้ือเชำ้กบักำรเลือกรบัประทำนอำหำรนำนำชำติท่ีมีใหเ้ลือกหลำกหลำยเมนบูนเรอืส ำรำญ 

 ใหท้กุทา่น ไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย 

และ เลือกท ากิจกรรมตา่ง ๆ พรอ้ม

สิ่งอ านวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่า

จะเป็นการแขง่ขนั กีฬา การเตน้แอโร

บิค และ อ่ืน ๆ อีกมากมายทีเ่ราขอ

แนะน าใหไ้ม่ควรพลาด คือ โรงละคร

ขนาดใหญ่ กับ โชว ์ ทีส่ดุแสน จะตืน่

ตา ตืน่ใจ ส าหรับทา่นที่ตอ้งการ หนี

ความวุ่นวาย จะเลือกเดนิรับลมทะเล 

ในส่วนของพื้นที ่ วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยังได ้

ดแีค่ไหน ถา้เย็นวันนัน้ ไดเ้ห็นพระ

อาทติยก์ าลังตกลงทะเล ส่วนในยาม

ค า่คืน ส าหรับนกัทอ่งราตรี ก็มีผับ และ เลาจน ์ใหไ้ดข้ยับตวัไปตามเสียงเพลง 

อิสระม้ือกลำงและม้ือค ่ำกบักำรเลือกรบัประทำนอำหำรนำนำชำติท่ีมีใหเ้ลือกหลำกหลำยเมน  ู

  ส่งทกุทา่นเขา้นอน ฝันด ีราตรีสวัส หรือ ทา่นไหน ยังไม่จใุจกับบรรยากาศ เราขอเชญิใหค้ณุมาลองมองทอ้งฟ้าในยาม

ค า่คืน ที่แสงดาว พรอ้มหยอกเยา้ และ ทกัทายคณุ ก่อนส่งคณุเขา้หอ้งพัก ในแบบทีค่ณุเลือก ใหท้กุทา่น พักผ่อน ตาม

อัธยาศัย หรือ จะ เดนิรับลม ชมทอ้งฟ้า สัมผัส ดวงดาวที ่รายลอ้มบนดาดฟ้าเรือ  

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง      อิสระชอ้ปป้ิง หรอืซ้ือทวัรเ์พ่ิม -  สนำมบินฮ่องกง - กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้บนเรอืส ำรำญ DREAM CRUISES 

08.00น.  เรอืส ำรำญเทียบท่ำ ท่ำเรอืKai Tak  

น าท่านชม Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) น าท่านนมัสการ เทพ

เจา้หวังตา้เซียน ณ วดัหวงัตำ้เซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สดุของฮ่องกง 

เทพซึ่งขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บและ พบกับผูค้นมากมายที่น า

ธปู และ ของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึง

ฤกษ์มงคลในการท าธรุกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุน้ปากเป็น

ภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า “วัดหวังตา้เซียน”นั้นเป็นวัดลัทธิเต๋าที่ชาวฮ่องกงและ
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นกัทอ่งท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนใหค้วามศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายกุว่ารอ้ยปี  

ละไดช้ือ่ว่าเป็น  วัดทีใ่ครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทกุสิ่ง เดิมทีวัดนี้เป็นเพียงศาลเจา้เล็กๆ ในย่าน Wan 

Chai ทางเกาะฮอ่งกง ภายหลังไดม้ีการรวบรวมเงนิบริจาคแลว้ยา้ยวัดมาตัง้อยู่บนเกาะเกาลนูในทีปั่จจบุัน 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภคัตำคำร 

ใหเ้วลาทกุทา่นได ้อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนจิมซำจ ุ่ย ขึน้ชือ่ว่ามาเทีย่วฮอ่งกง สิ่งทีไ่ม่ควรพลาด คือ ช็อปป้ิง เพราะ ฮ่องกง

ถือเป็นเขตปลอดภาษีและทา่เรือน า้ลึกส าหรับขนถ่ายสินคา้ นับเป็นประตสู ู่ประเทศจีน และจากจีนสู่โลกก็ว่าได ้สินคา้แบ

รนดเ์นมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงที่ฮ่องกง แหล่งช็อปป้ิงส าคัญที่ไม่ควรพลาด คือ  ถนนนาธานบนฝั่งเกาลนูที่มี

ย่านช็อปป้ิงดัง ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ม่งก๊ก (Mong Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมีรา้นคา้ตลอด

สองขา้งทาง ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู่ สนำมบินฮ่องกง 

21.25 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 617   

23.15 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ 

 

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

 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ  

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป 

  

 

 

HONGKONG  

DREAM CRUISES  

3 วนั 2 คืน BY CX 

INSIDE OCEAN VIEW BALCONY 

รำคำผ ูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 
26,999 30,999 33,999 

รำคำส ำหรบัพกัเด่ียว 

ช ำระเงินเพ่ิม 
13,900 16,900 20,000 

รำคำส ำหรบั 

ผ ูใ้หญ่ ท่ำนท่ี 3 
20,999 23,999 25,999 

รำคำส ำหรบัเด็ก  

อำย ุ2-12 ปี  

ท่ำนท่ี 3 

17,999 19,999 20,999 
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อตัรำน้ีรวม:  

1. ค่าตัว๋ เคร่ืองบินไป-กลับ  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮอ่งกง-กรงุเทพฯ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิค (และตอ้งเดินทางไปกลับพรอ้ม

กรุ๊ปเทา่นัน้) 

2. ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน า้มัน ณ วันที ่01 พฤศจิกายน 2559 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเรียกเก็บจากทา่นตามเป็นจริง 

3. ค่าหอ้งพักบนเรือส าราญตามแบบ ทีท่่านไดท้ าการจอง และ ค่าอาหารหอ้งอาหารปกต ิและกิจกรรมบนเรือส าราญทีเ่ป็นแบบไม่

ตอ้งช าระเงนิเพิ่ม ส่วนของค่าภาษีทา่เรือไดร้วมอยู่ในค่าบริการทวัร์แลว้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามระบไุวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงนิได ้เนือ่งจากทาง บริษัทฯ ตอ้งจองและ ซื้อตัว๋ล่วงหนา้) 

5. ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ ตามกฎหมายไม่อนญุาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม. / วัน  

6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเทยีว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7. ค่าประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 

 

วนัท่ี 09-11 ธ.ค. 59 

วนัท่ี 10-12 ก.พ. 60 
INSIDE OCEAN VIEW BALCONY 

รำคำผ ูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 
30,999 34,999 37,999 

รำคำส ำหรบัพกัเด่ียวช ำระ

เงินเพ่ิม 
13,900 16,900 20,000 

รำคำส ำหรบั 

ผ ูใ้หญ่ ท่ำนท่ี 3 
24,999 27,999 29,999 

รำคำส ำหรบัเด็ก  

อำย ุ2-12 ปี  

ท่ำนท่ี 3 

21,999 23,999 24,999 

ส ำหรบัผ ูใ้หญ่  

และเด็ก อำย ุ02-12 ปี 

สว่นท่ีตอ้งช ำระเงินเพ่ิม 

ค่ำทิปส ำหรบัพนกังำนบนเรอื 

220 HKD / PAX 

ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ / ไกคท์อ้งถ่ิน / หวัหนำ้ทวัร ์

120 HKG / PAX 

 

ส ำหรบัเด็ก อำยตุ ่ำกว่ำ 02 ปี 

ไม่ตอ้งตอ้งช ำระเงินเพ่ิม 

 



www.thaicruiseholiday.com AB20_CX/WRT 
 

อตัรำนี้ไม่รวม :  

1. ค่าทปิพนกังานบนเรือ 220 HKD/ทา่น และ ค่าทปิพนกังานขบัรถ,ค่าทปิไกดแ์ละ หัวหนา้ทวัร์ ทา่นละ 60 HKD/วัน/คน 

2. ค่าด าเนนิการท าหนงัสือเดนิทางหรือค่าธรรมเนยีมในการย่ืนใบอนญุาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนตา่งดา้ว 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดืม่ และ อาหารนอกเหนอืจากทีร่ะบไุว ้

เงือ่นไขการเดนิทาง 

 

รำยละเอียดเพิ่มเติม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางกรณีมีผูเ้ดนิทางต า่กว่า 20 คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตอัุนเนื่องมาจากการล่าชา้ของสาย

การบิน,การนดัหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการก่อวินาศภยั,การก่อจลาจล,อบุัตเิหต ุฯลฯ โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีทีเ่กิดภยัพิบัตทิางธรรมชาต ิอาท ิสึนามิ,แผ่นดินไหว,ภเูขาไฟ,ระเบิด,อทุกภัย,วาต

ภยั ฯลฯ อันนอกเหนอืจากการควบคมุของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้ตามจริงเท่านั้น เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน

,ค่าวางมัดจ าหอ้งพัก 

กำรช ำระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงนิค่ามัดจ าทวัร์เป็นจ านวน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึง่ท่าน หลังจากมีการท าจองส ารองที่นัง่แลว้ 2 

วันท าการ ส าหรับการจองทวัร์ส่วนทีเ่หลือจะขอเก็บทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงนิค่ามัดจ าทัง้หมด 

 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษัทก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนัน้บริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารทา่นใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทาง

การเมืองและภัยธรรมชาต ิฯลฯ บริษัทฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ  

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  

ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงนิใหท้า่นได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คนตา่งดา้วที่

พ านกัอยู่ในประเทศไทย 


