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เดินทางตั้งแต ่วนัน้ีถึง 12 กรกฎาคม 2561  ราคาเร่ิมตน้ 3,500 บาท/ทา่น 

Itinerary: 

Day 1:  สนามบินสุวรรณภมิู –ฮ่องกง  (-/-/-) 

..... ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เจา้หน้าท่ี รอรบั

ท่าน ตรงประตูทางออก “Exit B” จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัเพื่อฝากกระเป๋า

ท่ี Lobby โรงแรม โรงแรมที่ฮ่องกงใหเ้ช็คอินเขา้ที่พกัหลงั 14.00 น. เป็นตน้ไป 

หากผูเ้ดินทางถึงก่อนเวลาสามารถฝากกระเป๋าเดินทางไวท่ี้ล็อบบ้ีก่อนได ้

จากน้ันอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุย่ (ลกูคา้เดินทางไปชอ้ปป้ิง และกลบัท่ีพกั

ดว้ยตวัเอง)  

Day 2:  ฮ่องกง  - ซิตี้ ทวัรฮ่์องกง (ติ่มซ า/-/-) 

เชา้ เจา้หน้าท่ีรอรบัท่าน ณ โรงแรมท่ีพกั จากน้ันน าท่านเดินทาง ซิตี้ ทวัรฮ่์องกง วดั

หวงัตา้เซียน,วดัแชกุงหมิว,รา้นหยก,รา้นจวิเวอรร่ี์  
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แถมฟรี!!! นมสัการพระใหญล่นัเตา ข้ึนกระเชา้นองปิง (Normal Cabin) เพ่ือ

สมัผสัประสบการณอ์นัน่าตืน่เตน้ ชมวิวทวิทศันห์มู่เกาะทะเล จนีใตแ้ละภเูขา

สูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 25 

นาที (หมายเหต ุในกรณีท่ีไม่สามารถข้ึนกระเชา้ไดเ้น่ืองจากกระเชา้ปิด

ปรบัปรุงหรือสภาวะอากาศไม่เอ้ืออ านวย ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

การเดินทางเป็นรถโคช้แทน)  (มีรถสง่ที่กระเชา้นองปิงและรบักลบัมาส่งยา่น

จมิซาจุย่ ลกูคา้เดินทางกลบัทีพ่กัดว้ยตวัเอง)ส าหรบัซิตี้ ทวัรว์นัท่ี 2 ของการ

เดินทาง ตอ้งเดินทางครบทัง้โปรแกรม ไม่สามารถตดัรายการใดออก  และไม่

สามารถรีฟันคืนเงินได*้* มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายไทย  

Day 3:        ฮ่องกง – อิสระ -  สง่สนามบินฮ่องกง (-/-/-) 

เชา้ ฮ่องกง-อิสระ ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิง ถนนนาธาน ตามอธัยาศยั อาทิเช่น ชอ้ปป้ิงท่ี 

Ocean Terminal และ Harbour City กบัสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัต่างๆระดบัโลก กวา่ 

700 รา้นคา้ 

สมควรแก่เวลา เจา้หนา้ท่ีรอรบัทา่นบริเวณลอ๊บบ้ีของโรงแรม เพ่ือน าทา่น

เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (นดัล่วงหนา้ก่อนไฟลท์บินประมาณ 4 ชัว่โมง) 

.....  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

.....  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
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โรงแรม วนัเดินทาง 
ราคา

แพ็คเกจ / 
ทา่น (บาท) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
/ ทา่น 
(บาท) 

พกัเพ่ิม / 
หอ้ง / คืน 
Twin Room  

(บาท) 

พกัเพ่ิม / 
หอ้ง / 

คืน Triple 
Room  
(บาท) 

Panda Hotel  
(Free Wifi) 
 
Hotel MK @ Mong 
Kok (Free Wifi) 
 
West Hotel @Jordan 
(Free Wifi) 
 
Silka Far East@Tsuen 
Wan (Free Wifi) 
 
Silka West @Taikok 
Tsui (Free Wifi) 
 
Cruise Hotel  
@Kowloon City  
(Free Wifi) 

 
1–28 ก.พ.  
6 พ.ค – 12 ก.ค. 
 

3,500.- 3,500.- 3,500.- 4,000.- 

1 มี.ค. – 5 พ.ค. 3,900.- 3,500.- 3,500.- 4,500.- 

 
• พกัตรงคืนวนัศุกรแ์ละวนัเสาร ์มีค่าใชจ้า่ยเพิม่เติม     500 บาท/

หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งเตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 750 บาท/หอ้ง/คืน 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 

• พกัตรง 16-21 ก.พ.61  เพิ่ม 2,000 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้ง

เตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 3,000 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 

ท่าน 
• พกัตรง 5-8 /12-16/19-22 เม.ย 61/26 เม.ย. – 2 พ.ค.

61 เพิ่ม 1,500 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้งเตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 
2,000 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
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โรงแรม วนัเดินทาง 
ราคา

แพ็คเกจ / 
ทา่น (บาท) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
/ ทา่น 
(บาท) 

พกัเพ่ิม / 
หอ้ง / คืน 
Twin Room  

(บาท) 

พกัเพ่ิม / 
หอ้ง / 

คืน Triple 
Room  
(บาท) 

Evergreen 
Hotel@Jordan 
(Free Wifi) 
 
SAV Hotel@Hung Hom 
(Free Wifi) 
 
Regal Riverside Hotel 
(Free Wifi) 
 
Harbour Plaza 8 
Degree (Free Wifi) 
 
Silka 
Seaview@YauMaTei 
(Free Wifi) 
 

1–28 ก.พ.  
6 พ.ค – 12 ก.ค. 
 

3,900.- 3,500.- 3,500.- 4,200.- 

1 มี.ค. – 5 พ.ค. 4,500.- 4,000. 4,000.- 5,200.- 

 
• พกัตรงคืนวนัศุกรแ์ละวนัเสาร ์มีค่าใชจ้า่ยเพิม่เติม     500 บาท/

หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งเตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 750 บาท/หอ้ง/คืน 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 

• พกัตรง 16-21 ก.พ.61  เพิ่ม 3,000 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้ง

เตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 4,000 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 

ท่าน 
• พกัตรง 5-8 /12-16/19-22 เม.ย./26 เม.ย. – 2 พ.ค.61 

เพิ่ม 1,500 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้งเตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 

2,000 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
 



 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ PACKAGE001 FREE EASY 3D2N JUL18-XX-W18 

 

 

 

 

 

 

โรงแรม วนัเดินทาง 
ราคา

แพ็คเกจ / 
ทา่น (บาท) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
/ ทา่น 
(บาท) 

พกัเพ่ิม / 
หอ้ง / คืน 
Twin Room  

(บาท) 

พกั
เพ่ิม / 
หอ้ง / 
คืน 

Triple 
Room  
(บาท) 

City View 
Economy 
(Free Wifi) 
Metropark Mong 
Kok (Free Wifi) 
Rosedale 
Kowloon  
(Free Wifi) 
Stanford Mong 
Kok  
(Free Wifi) 
 

 
1–28 ก.พ.  
6 พ.ค – 12 ก.ค. 
 

4,900.- 4,500.- 4,500.- 
5,50
0.- 

1 มี.ค. – 5 พ.ค. 5,500.- 5,000.- 5,000.- 
6,50
0.- 

 
• พกัตรงคืนวนัศุกรแ์ละวนัเสาร ์มีค่าใชจ้า่ยเพิม่เติม     1,000 

บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งเตียงคู่ และ มีคา่ใชจ้า่ย 1,500 บาท/

หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 

• พกัตรง 16-21 ก.พ.61  เพิ่ม 3,500 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้ง

เตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 4,500 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกั

แบบ 3 ท่าน 
• พกัตรง 1-5 มี.ค.61 เพิ่ม 1,000 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้ง

เตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 1,500 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกั

แบบ 3 ท่าน 
• พกัตรง 5-8 /12-16/19-22 เม.ย./26 เม.ย. – 2 พ.ค.

61 เพิ่ม 2,500 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้งเตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 
3,500 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
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ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข 

• ส าหรบัแพ็คเกจน้ีตอ้งเดินทาง 2  ท่านขึ้ นไปและตอ้งพกัท่ีโรงแรมติดต่อกนั

อยา่งน้อย 2 คืน  

• ตอ้งจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทางประมาณ 7 วนัท าการ 

• ในการท าการจองจะตอ้งแจง้ช่ือนามสกุลภาษาองักฤษตามหนา้พาสปอรต์ 

และตอ้งรอเจา้หน้าท่ีติดต่อกลบัเพื่อยนืยนัสถานะ ก่อนท าการโอนค่าใชจ้า่ย  

โรงแรม วนัเดินทาง 
ราคา

แพ็คเกจ / 
ทา่น (บาท) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
/ ทา่น (บาท) 

พกัเพ่ิม / 
หอ้ง / คืน 
Twin Room  

(บาท) 

พกัเพ่ิม 
/ หอ้ง 
/ คืน 
Triple 
Room  
(บาท) 

Prudential Hotel 
(Free Wifi) 
Park Hotel  
(Free Wifi) 
Kimberley Hotel 
(Free Wifi) 
Cityview-Premier 
(Free Wifi) 
Stanford Hillview 
(Free Wfi) 

1–28 ก.พ.  
6 พ.ค – 12 ก.ค. 
 

5,500.- 4,900.- 4,900.- 
5,900
.- 

1 มี.ค. – 5 พ.ค. 6,000.- 5,500.- 5,500.- 
6,500
.- 

 
• พกัตรงคืนวนัศุกรแ์ละวนัเสาร ์มีค่าใชจ้า่ยเพิม่เติม     1,000 บาท/

หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งเตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 1,500 บาท/หอ้ง/คืน 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 

• พกัตรง 16-21 ก.พ.61  เพิ่ม 4,000 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้งเตียง

คู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 5,500 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
• พกัตรง 1-5 มี.ค.61 เพิ่ม 1,500 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้งเตียงคู่ 

และ มีค่าใชจ้า่ย 2,000 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
• พกัตรง 5-8 /12-16/19-22 เม.ย./26 เม.ย. – 2 พ.ค.61 

เพิ่ม 3,500 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้งเตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 5,500 

บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
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• ราคาเด็ก (2-11 ขวบ) มีเตียงราคาเท่าผูใ้หญ่  

• ราคาเด็ก(2-11 ขวบ)ไมม่ีเตียงพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคา2,000บาท/ท่าน  

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

• ค่าท่ีพกั 2 คืน ไมร่วมอาหารเชา้ 

• ค่ารถรบัสง่ ไป-กลบั สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน Seat-in-Coach 

• (ตารางเวลารถรบัสง่ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน  

ตั้งแตเ่วลา 08.00-22.00 น.  (หากเดินทางนอกเหนือช่วงเวลาดงักลา่ว 

 จา่ยเพ่ิมทา่นละ 800 บาท / เที่ยว) 

• ซิต้ีทวัรฮ่์องกง ตามระบุในรายการขา้งตน้ Seat-in-Coach 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

• ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % (ในกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเช่น ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งพกั,    ค่าซกั รีด ฯลฯ 

• สินน ้าใจส าหรบัไกด ์คนขบัรถ 50 HKD/คน (ส าหรบัวนัท่ีมีซิต้ีทวัร)์ 

หมายเหต ุ 

• ราคาดงักลา่วขา้งตน้อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรุณาเช็คกบั

เจา้หนา้ท่ีก่อนส ารองท่ีนัง่อีกครั้ง  

• ราคาน้ียกเวน้ช่วงวนัหยุดเทศกาลหรือ Long  Weekends 


