
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 17786 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 



วันเดินทาง รายละเอียดโปรแกรม 

วันที่ 1 เจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินฮ่องกง ประตูทางออก “Exit B” + ส่งโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 2 เช้า    รถรับ ณ โรงแรมที่พัก ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ( Repulse Bay / เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ฮ่องฮ า / วัดแชกงหมิว / ร้านจิ
วเวอรี่ ) 
บ่าย   อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกช้อปปิ้งต่อ ย่านถนนนาธาน จิมซาจุ่ย 
หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม  

1. นั่งกระเช้านองปิง 360องศา สักการะพระใหญ่โป่หลิน (ราคารวมรถรับ-ส่ง) 
2. ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (ราคารวมรถรับ-ส่ง) 

วันที่ 3 อิสระตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมายน าท่านส่งสนามบินฮ่องกง 

เลือกสายการบินที่ท่านต้องการ เช่น  TG / EK / CX / HX / FD / UL ( ราคาแพคเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ) 
หากต้องการให้ทางบริษัทเช็คราคาตั๋วเครื่องบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 

อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 2,590 บาท/ท่าน (เดินทางตั้งแต่ มกราคม - สิงหาคม 2563) 
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาอันเนื่องมาจาก ห้องพักช่วงไฮซีซั่น 

 ช่วงวันที่ ** Jan 25-29 /Apr 03-05 /May 01-04 /Jul 01 
เริ่มจากสนามบินฮ่องกง ( อัตราค่าบริการ : บาท ) 

 
โรงแรม 

ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 
2-3 ท่าน 

พักเดี่ยว 
ช าระเพิ่ม/

ท่าน 

พักต่อ ช าระเพิ่ม หมายเหตุ 

1 คืน/ห้อง 
 

 
Best Western Plus Hotel 

www.bestwesternplushotelhongkong.com  

2,590 2,280 2,680  

 
 
 

 

 

Best Western Grand Hotel 

www.bestwesterngrandhotel.com 

2,790 2,280 2,880  

 
 
 
 

 
Eaton Hoel 

http://hongkong.eatonhotels.com  

3,800 3,380 3,980  

 

http://www.bestwesternplushotelhongkong.com/
http://www.ramadahongkong.com/hk
http://hongkong.eatonhotels.com/


 

Standford Hill View 

www.stanfordhillview.com 

3,800 3,380 3,980  

 
 
 

 

 
Kimberley Hotel 

www.kimberley.com.hk  
 

 

3,800 3,380 3,980  

 
 
 
 

อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 2,590 บาท/ท่าน (เดินทางตั้งแต่ มกราคม - สิงหาคม 2563) 
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาอันเนื่องมาจาก ห้องพักช่วงไฮซีซั่น 

 ช่วงวันที่ ** Jan 25-29 /Apr 03-05 /May 01-04 /Jul 01 
เริ่มจากสนามบินฮ่องกง ( อัตราค่าบริการ : บาท ) 

 
Cordis Hotels 

www.cordishotels.com/en/hong-kong/ 

7,380 6,780 7,380  

 
 
 
 

 
The Mira Hotel 

www.themirahotel.com  

7,380 6,780 7,380   

 
 
 
 

 
Marco Polo Gateway Hotel 
www.marcopolohotels.com  

7,980 7,480 8,280  

 
 
 
 

 
The Langham Hotel 

www.langhamhotels.com  

7,980 7,480 8,280  

 
 

http://www.kimberley.com.hk/
http://www.cordishotels.com/en/hong-kong/
http://www.themirahotel.com/
http://www.marcopolohotels.com/
http://www.langhamhotels.com/


CHILD NO BED (2-11 yrs) 2,000 - -  
CHILD WITH EXTRA BED 100 % 

CHILD WITH BED HALF TWIN 100 % NIL NIL NIL  

 

OPTION บาท / ท่าน หมายเหตุ 
DISNEY LAND + รับ – ส่ง 3,280.-  

NONGPING Polin Temple + รับ – ส่ง 1,380.-  

 
 

** Black Out Period **  
Jan 25-29 /Apr 03-05 /May 01-04 /Jul 01 

Remarks : 
 

 The about rate are applicable to new booking make on or after 01 Jan – 31 Aug 2020 
 No refund for unutilized tours, entrance ticket & transfer service 
 GROUP BOOKING - NO FOC *** for group rate will be negotiated and depends on hotel situation 
 This package includes one suitcase (12’’x18’’x30’’) per passenger and free transport. 
 For luggage exceeding this limit, the additional charge for 1 piece will be charged HK$ 20.- / piece 
 No refund for un-used rooms (early out or no show) , tour , meals and transfer services. 
 Full penalty for NO SHOW or CANCELLATION. 
 Airport trfs. service time between 08.00-22.30 Hrs daily *all trfs service only cover for the fit dep. time after   10.30am and  
 if flight time beyond above duration , or flight delay over 22.30 pm surcharge at HKD150 per pax per way will be added. 
 If the event of Cable Car cancellation beyond our control, we will give the cable car ticket to pax , pax can go by them self 

on others day 
 Free Nong Ping is only to provide for those who join the city tour and jewelry shop 
 Airport Meeting Point In Front of Exit B - 
 Tour Fare : Exclude Tip in Hong Kong  

 

 
 



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE








 


