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Itinerary: 
Day 1:   สนามบินสุวรรณภูมิ –ฮ่องกง  (-/-/-) 

..... ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เจา้หนา้ท่ี รอรบัท่าน ตรง

ประตทูางออก “Exit B” จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัเพื่อฝากกระเป๋าท่ี Lobby โรงแรม    

จากน้ันอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุย่ (ลกูคา้เดินทางกลบัท่ีพกัดว้ยตวัเอง)  

Day 2:  ฮ่องกง  - ซิต้ีทวัรฮ่์องกงคร่ึงวนั(วดัหวงัตา้เซียน,วดัแชกุงหมิว,วดัเจา้แม่กวนอิม  

  (Hung Hom),รา้นยา,รา้นจวิเวอรร์ี)่              (-/-/-) 

เชา้ เจา้หนา้ท่ีรอรบัท่าน ณ Lobby โรงแรมท่ีพกั จากน้ันน าท่านเดินทาง “ ซิตี้ ทวัรฮ่์องกงครึง่วนั 

(วดัหวงัตา้เซียน,วดัแชกุงหมิว,วดัเจา้แม่กวนอิม (Hung Hom),รา้นยา,รา้นจวิเวอรร์ี)่             

แถมฟร!ี!! บตัร Sky 100 (Observatory Deck) (ลกูคา้เดินทางกลบัท่ีพกัดว้ยตวัเอง)   

ส าหรบัซิตี้ ทวัรว์นัท่ี 2 ของการเดินทาง ตอ้งเดินทางครบทั้งโปรแกรม ไม่สามารถตดั

รายการใดออกและไม่สามารถรฟัีนคืนเงินได*้*  
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Day 3:        ฮ่องกง – อิสระ -  ส่งสนามบินฮ่องกง (-/-/-) 

เชา้ ฮ่องกง-อิสระ ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ถนนนาธาน ตามอธัยาศยั อาทิเช่น ชอ้ปป้ิงท่ี Ocean 

Terminal และ Harbour City กบัสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัต่างๆระดบัโลก กวา่ 700 รา้นคา้ 

สมควรแก่เวลา เจา้หนา้ท่ีรอรบัท่านบรเิวณลอ๊บบ้ีของโรงแรม เพ่ือน าท่านเดินทางสู่

สนามบินฮ่องกง (นดัลว่งหนา้ก่อนไฟลท์บินประมาณ 4 ชัว่โมง) 

.....  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

.....  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

  

**เดินทางช่วง 20-21 มี.ค.60 มีค่าใชจ้า่ยเพิ่มเตมิ 2,000 บาท/หอ้ง/คืน 

**เดินทางช่วง 16 ก.ค. – 12 ส.ค. 60 กรณีพกัตรงคืนวนัศุกรแ์ละวนัเสาร ์

มีค่าใชจ้า่ยเพิ่ม 1,500 บาท/หอ้ง/คืน 

**เด็กไม่มีเตยีงพกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่นตอ่หอ้ง ราคาเดียว  2,000 บาท/ทา่น 

**เด็กมีเตยีง ราคาเทา่ผูใ้หญ ่ 

**เพิ่มอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 1,000 บาท / ทา่น / ม้ือ  

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข 

 ส าหรบัแพ็คเกจน้ีตอ้งเดินทาง 2  ท่านข้ึนไปและตอ้งพกัท่ีโรงแรมติดต่อกนัอยา่งน้อย 2 คืน  

โรงแรม วนัเดินทาง 

ราคา
แพ็คเกจ / 
ทา่น (บาท)  
(1หอ้งพกั 2 - 3

ท่าน) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
/ ทา่น 
(บาท) 

STANDARD 
ROOM 

พกัเพิ่ม / หอ้ง / 
คืน (บาท) 

New World Millennium 
Hotel 5 ดาว  
Tsim Sha Tsui East    

 
1 มี.ค. – 11 เม.ย. 
3 พ.ค – 15 ก.ค. 

 

6,900.- 6,900.- 6,900.- 

 
12 เม.ย. – 2 พ.ค. 
16 ก.ค. – 12 ส.ค. 

 

7,500.- 7,500.- 7,500.- 

 
6-9/13-16/27-
30 เม.ย.  

 

8,500.- 8,500.- 8,500.- 
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 ตอ้งจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 7 วนัท าการ 

 ในการท าการจองจะตอ้งแจง้ช่ือนามสกุลภาษาองักฤษตามหน้าพาสปอรต์ และตอ้งรอ

เจา้หน้าท่ีติดต่อกลบัเพื่อยนืยนัสถานะ ก่อนท าการโอนค่าใชจ้า่ย  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าท่ีพกั 2 คืน ไมร่วมอาหารเชา้ 

 ค่ารถรบัสง่ ไป-กลบั สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน  

  (ตารางเวลารถรบัสง่ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน  

ตั้งแตเ่วลา 08.00-22.00 น.  (หากเดินทางนอกเหนือช่วงเวลาดงักลา่ว  

จา่ยเพ่ิมทา่นละ 800 บาท / เที่ยว) 

 ซิต้ีทวัรฮ่์องกง ตามระบุในรายการขา้งตน้ 

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 


