
โปรแกรม การเดินทาง
วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
.................. ถึงสนามบิน Check Lap Kok   หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง ให้ท่านออกประต ู" Exit B"

เจา้หนา้ที4 ถือป้าย ........... รอรับท่าน  นําเข้าสู่ที�พกั ....................

วนัที�สองของการเดินทาง นมัสการสิ�งศักดิ!สิทธิ! + ฟรี 1 รายการให้ท่านเลือก (เช้า)
เช้า อาหารเช้าแบบติ�มซํ�า ณ ภัตตาคาร

นาํท่านเดินทางสู่ วดัแชกง  หรือ รู้จกักนัดีในนาม แชกงหมิว  หรือ วดักงัหัน วดันี:  มีกงัหันทองแองที4เชื4อกนัว่า

ถา้หมุน กงัหันแลว้ จะขบัไล่สิ4งชั4วร้ายและนาํสิ4งดีๆ เขา้มาในชีวิต 

เยี4ยมชมโรงงาน จิวเวอร์รี4  ที4ขึ:นชื4อของฮ่องกง จี:  แหวน กงัหัน ที4มีชื4อเสียงทั:งในฮ่องกง  และประเทศไทย

    จองห้องพกั ฟรี !! รับ-ส่งสนามบิน + แพค็เกจทัวร์ฮ่องกง 3 วนั 2 คนื  
กาํหนดเดินทาง :  วนันี;   - 2 มกราคม

เยี4ยมชมโรงงาน จิวเวอร์รี4  ที4ขึ:นชื4อของฮ่องกง จี:  แหวน กงัหัน ที4มีชื4อเสียงทั:งในฮ่องกง  และประเทศไทย

พร้อมชม ร้านหยก ซึ4 งเป็นสิ:นคา้ โอทอ็ป ทอ้งถิ4น ที4รู้จกักนัในนาม ผเีซีDย หยกที4เชื4อกนัว่า กินไม่รู้จกั ถ่าย

รับอยา่งเดียวไม่คาย

จากนั:นนาํท่านไหวพ้ระ ที4 วดัหวงัตา้เซียน เป็นวดัที4มีอายกุว่าครึ4 งศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารที4พกัอาศยั

ของการเคหะ วดัแห่งนี: ขึ:นชื4อดา้นอิทธิฤทธิในการดูแลรักษาโรคภยัใขเจบ็ จึงได ้รับการนบัถือเป็นพเิศษ

จากบรรดาคนป่วยทั:งหลาย

เลือกได้ 1รายการเท่านั;น 
ฟรี ที4 1 ฟรี!! นาํท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ4 งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที4มีขนาดใหญ่ที4สุดใน

คาบสมุทรฮ่องกง นาํท่านนั4งกระเชา้ Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที4ราบนองปิง โดยประมาณ 25 นาที    

ท่านจะไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิง 

นาํท่านสักการะองศพ์ระใหญ่วดัโป่หลินบนเกาะลนัเตา  ท่านสามารถเดินขึ:นบนัไดเพื4อขึ:นไปสักการะ 

พระใหญ่เทียนถาน(พระใหญ่โป่วหลิน) ซึ4 งประดิษฐานอยูด่า้นบน  

 (หมายเหตุ กรณีกระเช้าปิดปรับปรุง  ใช้รถเมล์ท้องถิ�น ขึ;นนมัสการพระใหญ่แทน)
ฟรี ที4  2 ฟรี!! นาํท่าน นั4งรถ Open Top Bus Tour : นั4งรถรอบเกาะเกาลูน ชมทศันียภ์าพตลอดสองขา้งทางผา่นรถ

เปิดหลงัคา ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที จะสิ:นสุดลงที4ตลาด เลดี:  มาร์เกต็ ให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปปิ: งตามอธัยาศยั

ฟรี ที4 3 ฟรี!! ซิมการ์ด มูลค่า 48  HKD รับหลงั ซิตี:ทวัร์

ฟรี ที4 4 ฟรี!! OLD TOWN CENTRAL สัมผสักลิ4นอายแปลกใหม่ของฮ่องกง ยคุเก่าให้ท่านไดเ้ดินสาํรวจใจกลางยา่นจากตะวนัออก

ไปตะวนัตกคน้หามรดกทางวฒันธรรมเพื4อสัมผสัว่าเมืองเก่าๆ เหล่านี:สามารถปรับตวัให้เขา้กบัยคุอนาคตไดอ้ยา่งไร 

(หมายเหตุ ฟรี  4 ไกด์อังกฤษ)

 เดินทางสู่ที�พกั ด้วยตัวเอง 
วนัทีสามของการเดินทาง อิสระ-ฮ่องกง -กรุงเทพฯวนัทีสามของการเดินทาง อิสระ-ฮ่องกง -กรุงเทพฯ

อิสระตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย

นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน



โรงแรมที�พกั O' Hotel @Kowloon City Free Wifi 

ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่ (พกัห้องละ 2 ท่าน)    ท่านละ

เด็กมีเตียง (พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน) ท่านละ

เด็กไม่มีเตียง อายุตํ�ากว่า 11 ปี (พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ

พกัท่านเดียว เสียเพิ�ม

 พกัเพิ�ม คืนละ (ห้องละ 2 ท่าน) ห้องละ

พกัเพิ�ม คืนละ (ห้องละ 3 ท่าน) ห้องละ

กรณีพกั ตรงกับคืน วนัศุกร์ และ วนัเสาร์ เพิ�ม:  ห้อง 2 ท่าน เพิ�ม 700 บาท/ห้อง/คืน  :  ห้อง 3 ท่านไม่มี
Surcharge  :   1-6,14,21 ตุลาคม 9,21-25 ธันวาคม  เพิ�ม 700 บาท / ห้อง / คืน   (ห้อง 2 ท่าน)  // 29 ธันวาคม - 1 มกราคม เพิ�ม 1500 บาท /ห้อง/คืน

โรงแรมที�พกั  Cruise Hotel @ Kowloon City // Panda Hotel // Hotel MK @Mongkok   Free Wifi 

Silka Far East @Tsuen wan  // Silka West @TaiKok Tsui  

ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่ (พกัห้องละ 2 ท่าน)    ท่านละ 4,599

3,000
-

1 ตุลาคม-2 มกราคม

3,999
2,799
3,000

1 ตุลาคม-2 มกราคม

3,999

ผู้ใหญ่ (พกัห้องละ 2 ท่าน)    ท่านละ

เด็กมีเตียง (พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน) ท่านละ

เด็กไม่มีเตียง อายุตํ�ากว่า 11 ปี (พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ

พกัท่านเดียว เสียเพิ�ม

พกัเพิ�ม คืนละ (ห้องละ 2 ท่าน) ห้องละ

 พกัเพิ�ม คืนละ (ห้องละ 3 ท่าน) ห้องละ

กรณีพกั ตรงกับคืน วนัศุกร์ และ วนัเสาร์ เพิ�ม: ห้อง 2 ท่าน เพมิ 700 บาท/ห้อง/คืน  :  ห้อง 3 ท่านเพิ�ม 900 บาท/ห้อง/คืน

Surcharge  :   6-9 ,14-18 พฤศจิกายน  เพิ�ม 900 บาท / ห้อง / คืน   (ห้อง 2 ท่าน)  เพิ�ม 1200/ห้อง/คืน (ห้อง 3 ท่าน)

Surcharge  :   1-6,12-15,19-22,26-29 ตุลาคม 21-25,28 ธันวาคม  เพิ�ม 1100 บาท / ห้อง / คืน   (ห้อง 2 ท่าน)  เพิ�ม 1500/ห้อง/คืน (ห้อง 3 ท่าน)

Surcharge  :   29 ธันวาคม - 1 มกราคม  เพิ�ม 1500 บาท / ห้อง / คืน   (ห้อง 2 ท่าน)  เพิ�ม 2200/ห้อง/คืน (ห้อง 3 ท่าน)

โรงแรมที�พกั Evergreen Hotel @Jordan // SAV Hotel @Hung Hom  // Regal Riverside Hotel // West Hotel Free Wifi 

Hargour Plaza 8 Degrees  // Silka Seaview Hotel  @ YaumaTei  // I Club Hotel @Ma Tau Wai Free Wifi 

ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่ (พกัห้องละ 2 ท่าน)    ท่านละ

เด็กมีเตียง (พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน) ท่านละ

เด็กไม่มีเตียง อายุตํ�ากว่า 11 ปี (พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ

พกัท่านเดียว เสียเพิ�ม

 พกัเพิ�ม คืนละ (ห้องละ 2 ท่าน) ห้องละ

2,999
3,900
3,900

1 ตุลาคม-2 มกราคม

4,999
4,999

3,600
3,600
4,900

4,599
4,599
2,999

 พกัเพิ�ม คืนละ (ห้องละ 2 ท่าน) ห้องละ

พกัเพิ�ม คืนละ (ห้องละ 3 ท่าน) ห้องละ 5,300

3,900



กรณีพกั ตรงกับคืน วนัศุกร์ และ วนัเสาร์ เพิ�ม: ห้อง 2 ท่าน เพมิ 700 บาท/ห้อง/คืน  :  ห้อง 3 ท่านเพิ�ม 900 บาท/ห้อง/คืน
Surcharge  :   6-9 ,14-18 พฤศจิกายน  เพิ�ม 900 บาท / ห้อง / คืน   (ห้อง 2 ท่าน)  เพิ�ม 1200/ห้อง/คืน (ห้อง 3 ท่าน)
Surcharge  :   1-6,12-15,19-22,26-29 ตุลาคม 21-25,28 ธันวาคม  เพิ�ม 1100 บาท / ห้อง / คืน   (ห้อง 2 ท่าน)  เพิ�ม 1500/ห้อง/คืน (ห้อง 3 ท่าน)
Surcharge  :   29 ธันวาคม - 1 มกราคม  เพิ�ม 2500 บาท / ห้อง / คืน   (ห้อง 2 ท่าน)  เพิ�ม 3500/ห้อง/คืน (ห้อง 3 ท่าน)

โรงแรมที�พกั City View -Economy  @Mongkok  // Metro park mongkok  // Stanford Mongkok Free Wifi 

Rose dale Kowloon Free Wifi 

ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่ (พกัห้องละ 2 ท่าน)    ท่านละ

เด็กมีเตียง (พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน) ท่านละ

เด็กไม่มีเตียง อายุตํ�ากว่า 11 ปี (พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ

พกัท่านเดียว เสียเพิ�ม

พกัเพิ�ม คืนละ (ห้องละ 2 ท่าน) ห้องละ

พกัเพิ�ม คืนละ (ห้องละ 3 ท่าน) ห้องละ

กรณีพกั ตรงกับคืน วนัศุกร์ และ วนัเสาร์ เพิ�ม: ห้อง 2 ท่าน เพมิ 900 บาท/ห้อง/คืน  :  ห้อง 3 ท่านเพิ�ม 1,200 บาท/ห้อง/คืน
Surcharge  :   6-9 พฤศจิกายน  เพิ�ม 900 บาท / ห้อง / คืน   (ห้อง 2 ท่าน)  เพิ�ม 1200/ห้อง/คืน (ห้อง 3 ท่าน)
Surcharge  :   1-6,12-15,19-22,26-29 ตุลาคม 14-18พฤศจิกายน 21-25,28 ธันวาคม  เพิ�ม 2500 บาท/ห้อง /คืน  (ห้อง 2 ท่าน)  เพิ�ม 3500/ห้อง/คืน (ห้อง 3 ท่าน)
Surcharge  :   29 ธันวาคม - 1 มกราคม  เพิ�ม 4200 บาท / ห้อง / คืน   (ห้อง 2 ท่าน)  เพิ�ม 6200/ห้อง/คืน (ห้อง 3 ท่าน)

4,300
6,100

5,299
2,999
4,300

1 ตุลาคม-2 มกราคม

5,299

Surcharge  :   29 ธันวาคม - 1 มกราคม  เพิ�ม 4200 บาท / ห้อง / คืน   (ห้อง 2 ท่าน)  เพิ�ม 6200/ห้อง/คืน (ห้อง 3 ท่าน)

โรงแรมที�พกั Prudential Hotel  /  Park Hotel  // City View -Premier    // Stanford Hillview Free Wifi 

 Kimberley Hotel  No Free Wifi

ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่ (พกัห้องละ 2 ท่าน)    ท่านละ

เด็กมีเตียง (พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน) ท่านละ

เด็กไม่มีเตียง อายุตํ�ากว่า 11 ปี (พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ

พกัท่านเดียว เสียเพิ�ม

พกัเพิ�ม คืนละ (ห้องละ 2 ท่าน) ห้องละ

พกัเพิ�ม คืนละ (ห้องละ 3 ท่าน) ห้องละ

กรณีพกั ตรงกับคืน วนัศุกร์ และ วนัเสาร์ เพิ�ม: ห้อง 2 ท่าน เพมิ 900 บาท/ห้อง/คืน  :  ห้อง 3 ท่านเพิ�ม 1,200 บาท/ห้อง/คืน
Surcharge  :   6-9 พฤศจิกายน  เพิ�ม 1500 บาท / ห้อง / คืน   (ห้อง 2 ท่าน)  เพิ�ม 2200/ห้อง/คืน (ห้อง 3 ท่าน)
Surcharge  :   1-6,12-15,19-22,26-29 ตุลาคม14-18 พฤศจิกายน 21-25,28 ธันวาคม  เพิ�ม 2700 บาท/ห้อง/คืน (ห้อง 2 ท่าน)  เพิ�ม 3900/ห้อง/คืน (ห้อง 3 ท่าน)
Surcharge  :   29 ธันวาคม - 1 มกราคม  เพิ�ม 4500 บาท / ห้อง / คืน   (ห้อง 2 ท่าน)  เพิ�ม 6500/ห้อง/คืน (ห้อง 3 ท่าน)

หมายเหตุ 1.กรณีพกัตรงกบั วนัศุกร์ และวนัเสาร์ :   เสียเพิ4ม

2.กรณีพกัตรงกบัวนัที4ที4กาํหนด ในแฟร์เซอร์ชาร์ท เกบ็เพิ4มตามเวลาดงักล่าว

3.กรณีไม่เดินทวัร์ วนัที4สอง เพิ4มท่านละ 2,900 บาท 

4.ราคานี: ไม่รวมทิป วนัที4สอง ท่านละ 60HKD/คน

4,900
4,900
6,700

5,999
5,999
2,999

1 ตุลาคม-2 มกราคม

4.ราคานี: ไม่รวมทิป วนัที4สอง ท่านละ 60HKD/คน

5.รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน เริ4มตน้ 08.00-22.00 น. กรณี ไม่ตรงเวลาที4กาํหนด เพิ4ม  900 บาท/ ท่าน/เที4ยว

เงื�อนไข เดินทางตั;งแต่ 2 ท่านขึ;นไป //  กรณีชําระเงนิค่าห้องแล้วไม่สามารถยกเลิก เปลี�ยนชื�อและวนัเดินทางใดๆทั;งสิ;น  



กรณี ซื;อ ทัวร์เพิ�มเติม   
ดิสนีย์แลนด์  (ตัzวอย่างเดียว) ท่านละ 2,900 บาท เดก็ตํ4ากว่า 11 ปี ท่านละ 2,000 บาท

ดิสนีย์แลนด์  รวมรถรับส่ง(จอย)   ท่านละ 3,500 บาท เดก็ตํ4ากว่า 11 ปี ท่านละ 3,000 บาท  (เดินทาง 2 ท่านขึ:นไป)

โอเชี�ยนปาร์ค  ตัiวอยา่งเดียวใบละ        ท่านละ 2,200 บาท ///  เดก็ตํ4ากว่า 11 ปี ท่านละ 1,400 บาท

มาเก๊า 1 วนั ทัวร์ (2 ท่านขึ;นไป)
เริ4ม 09.00-20.00 (ตัiวเรือไปกลบั,รถรับ 1 รอบจาก โรงแรมไปท่าเรือ ,วดัอาม่า,วิหารเซ็นตป์อล,เซนาโดแ้สควร์,ร้านขนม 1 ร้าน,อาหารเที4ยง 1 มื:อ

ไกดอ์งักฤษ,อิสระ ที4เวนเชี4ยน ลูกคา้เดินทางโดยรถชตัเตอร์บสั ของโรงแรม สู่ ท่าเรือและ กบั โรงแรมเอง  ผูใ้หญ่/เดก็ ท่านละ 3,900 บาท

เดก็ตํ4ากว่า 2 ขวบ (INF)  ท่านละ  2,200 บาท  : ไม่รวมทิป 60 HKD / 1 ท่าน   

* * รายละเอยีดเกี�ยวกบัการพบเจ้าหน้าที� ที�สนามบินฮ่องกง ดังนี;
1.หลงัจากผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง (Immegration) และรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้

2.เดินออก ประตูทางออก Exit B

3.สงัเกต เสาเลขที4 14 (จะมีป้ายรับ)

4.เจา้หนา้ที4สนามบินคอยตอ้นรับท่านและเช็คชื4อ ณ บริเวณเสาเลขที4 ...

5.เจา้หนา้ที4นาํท่านมาส่งที4รถเพื4อเก็บกระเป๋าและรอรถออกเดินทาง (ใชเ้วลารอประมาณ 30 นาที)

6.(สําหรับแพค็เกจทวัร์) เมื4อถึงที4พกั ลูกคา้นาํกระเป๋าลงจากรถและเช็คอินดว้ยตนเอง โดยใช ้PASSPORT

7.กรุณาเตรียมเงินจาํนวนหนึ4ง หรือ บตัรเครดิต เพื4อไวท้าํการ การันตีคียก์าร์ด กบัทางโรงแรม 

  ในวนัที4 เช็คเอาทท์างโรงแรมจะทาํการคืนเงินใหเ้ตม็จาํนวน***

8.วนักลบัเช็คเอาทร์อรถมารับที4ล๊อบบี:  โรงแรม ก่อน 4 ชั4วโมง เครื4องออก


