
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง : 20 พฤษภาคม – 30 กนัยายน 2562              (เดนิทางตัง้แต่ 2 ท่าน ขึน้ไป) 
 

วนัแรกของการเดินทาง           ฮ่องกง – อิสระช้อปป้ิง                       
……. น.        เดนิทางถงึสนามบินเชก็ลบักอ๊ก ฮ่องกง หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  
       รถให้บริการตัง้แต่เวลา 08.00 น. – 22.00 น. 
  ใหท้่านออกประตู B (Exit B) (เวลาท้องถ่ินท่ีฮ่องกง เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม .........................   
วนัท่ีสองของการเดินทาง        ซิต้ีทวัร ์(07.30 น. – 17.30 น.) 

เช้ำ     รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภตัตำคำร (เมนู ต่ิมซ ำ) 
   **วดัเชอกงุ หรอืวดักงัหนั ชาวฮ่องกงจะเดนิทางมาทีว่ดัแหง่นี้เพื่อถวายกงัหนัลม เพราะเชื่อว่ากงัหนัลมนี้จะชว่ยพดัพา 
                         สิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จบ็ออกไปจากตวัน าพาแต่ความโชคดเีขา้มา ใหท้่านไดห้มุนกงัหนัทองแดงตามความเชื่อของ 
                    ชาวฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ  
 **โรงงาน จิวเวอรร่ี์ รบัรองโดยรฐับาลฮ่องกง เครื่องประดบัเครือ่งรางตามหลกัฮวงจุย้ 
 **วดัหวงัต้าเซียน เป็นวดัทีม่อีายุกว่าครึง่ศตวรรษ ขึน้ชื่อดา้นอทิธฤิทธิใ์นการดแูลรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็   
  **รา้นหยก สนิคา้ทอ้งถิน่ของฮอ่งกง ใหท้่านไดเ้ลอืกชมตามอธัยาศยั  

**ศาลเจ้าแม่กวนอิมยมืเงิน สกัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิทีม่อีายุกว่า 700 ปี คนฮ่องกงจะมาท าพธิกีารยมืเงนิเจา้แม่ไปบชูา
เพื่อความเจรญิรุ่งเรอืงแลว้ในช่วงสิน้ปีกจ็ะน ามาคนื 

 **กระเช้านองปิง ชมทวิทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัหมู่บา้นนองปิง ทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยู่ ของชาวจนี
มบีรรยากาศสบายๆ วดัโป่หลิน สกัการะพระพุทธรปูขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกสงู 34 เมตร หนกั 250 ตนั 

 ** Clock Tower หอนาฬกิา สญัลกัษณ์ประจ าสถานีรถไฟเกาลนู สรา้งในปี ค.ศ.1910   
(อาหารกลางวนัและเยน็ อิสระตามอธัยาศยั เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการช้อปป้ิง)  

** หมำยเหตุ   -- ทวัรใ์นวนัน้ีจะส้ินสุดท่ี Clock Tower : ผูโ้ดยสำรจะต้องเดินทำงกลบัสู่โรงแรมท่ีพกัด้วยตนเอง 
        -- หากกระเช้านองปิง 360 ปิดปรบัปรงุซ่อมแซม ไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม น าคณะขึน้ไหว้พระโดยใช้รถแทน  

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง        ดิสนียแ์ลนด ์- ฮ่องกง 
    **ดิสนียแ์ลนด ์ทีไ่มว่่าจะเป็นผูใ้หญ่หรอืเดก็ กอ็ยากมาสมัผสัโลกแห่งจนิตนาการเพราะเตม็ไปดว้ยตวัการต์ูน  
    ชื่อดงัมากมาย แบ่งพืน้ทีอ่อกเป็นสว่นใหญ่ๆ ดงันี้ Main Street USA/ Tomorrowland/ Adventureland/  
    Fantasyland/ Toy Story Land/ Grizzly Gulch/ Mystic Point/ IRON MAN EXPERIENCE : เครื่องเล่นธมี 
    มารเ์วลชิน้แรกสดุทีจ่ะมาสรา้งความโดดเด่นทีส่วนสนุกแห่งนี้ พบกบั Stark Expo ใหคุ้ณไดส้ ารวจทุกแงมุ่มถงึ 



    ต านานการท าใหโ้ลกดขีึน้ขององคก์รน้ี ก่อนทีจ่ะพบกบัเทคโนโลยล่ีาสดุทีจ่ะมาปรบัเปลีย่นอนาคตของเรา 
 ** ไม่รวมค่ำรถรบั - ส่ง (โรงแรม - ดิสนียแ์ลนด ์- โรงแรม) **//  แถมบตัร Octopus 1 day pass 
…….. น.      น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง เพื่อเดนิทางสู่กรุงเทพฯ 
       รถให้บริการตัง้แต่เวลา 08.00 น. – 22.00 น. 

............. 
หมายเหตุ :  1) กรณีไมไ่ปซติีท้วัร ์Surcharge 500 HKD / ท่าน 
     2) กำรเดนิทำงแบบแพคเกจอำจมคีำ่มดัจ ำหอ้งพกัซึง่เป็น คำ่ประกนัควำม 
                        เสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้โดยโรงแรมเป็นผูเ้รยีกเกบ็เองกบัผูเ้ดนิทำง  
                   ประมำณ 500-1000 HKD โดยจะไดร้บัเงนิคนืในวนัที่เชค็เอำ้ท์ 
      3) รถรบั - สง่ (สนำมบนิ-โรงแรม-สนำมบนิ) บรกิำรตัง้แต่เวลำ  
                    08.00 am. – 22.00 pm. หำกเกนิกว่ำเวลำทีก่ ำหนด จะเสยีค่ำบรกิำร 
                   เพิม่ครัง้ละ 3,500 บำท/เทีย่ว (7 Seat / Van : No Guide) 

    4) พำหนะรบัสง่ตลอดแพคเกจเป็นแบบจอยทวัร ์(Join Seat in Coach) 
 
 

โรงแรม วนัท่ีเดินทำง ท่ำนละ 
(Twin/Double) 

 พกัเด่ียว  
ช าระเพิม่ 

Rambler Oasis @ Tsing Yi                  (Free Wi-Fi)  
O’ Hotel @ Kowlon City : No Extra Bed (Free Wi-Fi) 
 

20 พ.ค. – 12 ก.ค. 62 
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 62 

1 – 30 ก.ย. 62 

5,855. – 
6,095. – 
5,855. – 

2,450. – 
2,650. – 
2,450. – 

## กรณีเขา้พกัศุกร ์หรอื เสาร ์: เพิม่ท่านละ 300 บาท / คนื                   ## กรณีเขา้พกั : 19 – 24 มิ.ย. 62 : เพิม่ท่านละ 850 บาท / คนื 
## กรณีเขำ้พกั : 17 – 21 ก.ย. 62 : เพิม่ท่ำนละ 200 บาท / คนื  
 

Royal View Hotel                               (Free Wi-Fi)  
Bay Bridge Lifestyle Retreat                 (Free Wi-Fi) 
Cozi – Oasis @ Tsuen Wan                 (Free Wi-Fi) 
 

20 พ.ค. – 12 ก.ค. 62 
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 62 

1 – 30 ก.ย. 62 

6,255. – 
6,395. – 
6,255. – 

2,700. – 
2,850. – 
2,700. – 

## กรณีเขา้พกัศุกร ์หรอื เสาร ์: เพิม่ท่านละ 350 บาท / คนื                  ## กรณีเขา้พกั : 20 – 22 มิ.ย. 62 : เพิม่ท่านละ 950 บาท / คนื 
## กรณีเขำ้พกั : 17 – 21 ก.ย. 62 : เพิม่ท่ำนละ 200 บาท / คนื  

Panda Hotel / Regal Riverside Hotel       (Free Wi-Fi)  
SAV Hotel @ Hung Hom                     (Free Wi-Fi)   
I Club Hotel @ Ma Tai Wai                  (Free Wi-Fi)          

20 พ.ค. – 12 ก.ค. 62 
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 62 

1 – 30 ก.ย. 62 

6,395. – 
6,555. – 
6,455. – 

2,850. – 
3,000. – 
2,900. – 

## กรณีเขา้พกัศุกร ์หรอื เสาร ์: เพิม่ท่านละ 350 บาท / คนื                   ## กรณีเขา้พกั : 20 – 22 มิ.ย. 62 : เพิม่ท่านละ 1,050 บาท / คนื 
## กรณีเขำ้พกั : 17 – 21 ก.ย. 62 : เพิม่ท่ำนละ 300 บาท / คนื 

City View – Economy Hotel                  (Free Wi-Fi)  
Metropark Mongkok/ Standford Mongkok (Free Wi-Fi) 
Best Western Plus Hotel                       (Free Wi-
Fi) 

20 พ.ค. – 12 ก.ค. 62 
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 62 

1 – 30 ก.ย. 62 

6,955. – 
7,155. – 
7,055. – 

3,400. – 
3,900. – 
3,500. – 

## กรณีเขา้พกัศุกร ์หรอื เสาร ์: เพิม่ท่านละ 450 บาท / คนื                   ## กรณีเขา้พกั : 20 – 22 มิ.ย. 62 : เพิม่ท่านละ 1,050 บาท / คนื 
## กรณีเขำ้พกั : 13 – 14, 17 – 21 ก.ย. 62 : เพิม่ท่ำนละ 300 บาท / คนื 

Prudential Hotel / Kimberley Hotel         (Free Wi-Fi) 
Stanford Hillview Hotel                        (Free Wi-Fi) 
 

20 พ.ค. – 12 ก.ค. 62 
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 62 

1 – 30 ก.ย. 62 

7,455. – 
7,855. – 
7,455. – 

4,200. – 
4,600. – 
4,200. – 



## กรณีเขา้พกัศุกร ์หรอื เสาร ์: เพิม่ท่านละ 450 บาท / คนื                   ## กรณีเขา้พกั : 20 – 22 มิ.ย. 62 : เพิม่ท่านละ 1,050 บาท / คนื 
## กรณีเขำ้พกั : 13 – 14, 17 – 21 ก.ย. 62 : เพิม่ท่ำนละ 450 บาท / คนื 

ค่าบริการทวัรด์งักล่าวรวม :  
โรงแรมทีพ่กั 2 คนื (1/2 Twin)// ติม่ซ า 1 มือ้// ซติีท้วัรเ์ตม็วนั //ค่ำพำหนะรบัสง่ (สนำมบนิ-โรงแรม-สนำมบนิ : Seat in Coach) // 
ค่ำสถำนทีเ่ทีย่วตำมรำยกำรระบ // บตัรดสินียแ์ลนด ์1 Day Pass (บตัรสวนสน กอย่ำงเดยีว ไม่รวมรถรบั-สง่)// บตัร Octopus 1 day pass
  

ค่าบริการทวัรด์งักล่าวไม่รวม :  
ตัว๋เครือ่งบิน (กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ) และค่าภาษีสนามบิน// ทิปไกดท้์องถ่ินและคนรถ ท่านละ 50 HKD // ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 
7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3 % และภำษที กชนิด// ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวั อำท ิค่ำอำหำรและเครื่องดื่มสัง่พเิศษ, ค่ำมนิิบำรใ์นหอ้งพกั, ค่าซกัรดี 
เป็นตน้ 


