
 
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 25609(กรุณาแจ้งรหสัโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

BKK       HKG HKG       BKK 

  
HX776 15.10 18.55 HX779 21.10 23.10 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) 

ราคาทวัร์
ไมร่วม 
ต ั๋ว

เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 
2566 

29,990 29,990 19,990 6,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 
5,000 บาท 

 

** อตัราน้ีไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นะละ 1,500 
บาท/ทา่น ** 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ–  Avenue of Stars    

BEST 
WESTERN 
GRAND 
HOTEL, 
HONGKONG 
หรือเทียบเทา่ 

 

2 ฮอ่งกงดสินีย์แลนด์เต็มวนั ชมการแสดงดอกไมไ้ฟ    

BEST 
WESTERN 
GRAND 
HOTEL, 
HONGKONG 
หรือเทียบเทา่ 

 

3 
ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพลัส์เบย์ – วดัแชกงหมิว – 
วดัหวงัต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่รา้นหยก – หา้ง 
T GALLERIA – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

    

โปรแกรมเดนิทาง 3 วนั 2 คนื : โดยสายการบนิ 

Hongkong Airlines (HX) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก 

            เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



หมายเหตุ: หากลูกคา้ไมป่ระสงค์จะเขา้ดสินีย์แลนด์ สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยไดท้า่นละ  
2,000 บาท 

 
 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท/ทา่น 
และช าระสว่นทีเ่หลือ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัร์เต็ม
จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ
ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 
(ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ราคาน้ีส าหรบัพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้ ส าหรบัพาสปอร์ตตา่งชาตชิ าระเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น ทกุกรณี 
4. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุ

คร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนกัทอ่งเทีย่วไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่มเีช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความ
สะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควดิ-19 
ทกุประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

7. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 

 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– Avenue of Stars 
 

12.00  นดัหมายพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช ั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน 
Hongkong Airlines (HX) โดยมีป้ายต้อนรบั          เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวกพรอ้มแนะน าขอ้มลูในการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

15.10 น าทา่นออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกงแหง่สาธารณรฐัประชาชนจีน 
โดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX) เที่ยวบินที่ HX776 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั่วโมง 

18.55 เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกงแหง่สาธารณรฐัประชาชนจีน หลงัจากนัน้
น าท่านผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง รบัสมัภาระ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช ั่วโมง) 
พรอ้มออกเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
จากนั้นน าทา่นเดนิทาง ผ่านสะพานชงิหมา่ ตดิอนัดบัเป็นสะพานแขวนทีม่ีช่วงกลางยาวทีสุ่ดเป็นอนัดบั 
2 ของโลก และในปจัจุบนัอยูท่ีอ่นัดบัที ่7 ของโลก  ตวัสะพานมีความกวา้ง 41 เมตร มีสองช ัน้ ช ัน้บนมี
เส้นทางรถวิ่งจ านวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้ส าหรบัรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางส ารองส าหรบั



รถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริ่มก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วย
งบประมาณ 7.2 พนัลา้นเหรียญฮอ่งกง 
น าทา่นเดนิทางสู ่อะเวนิว ออฟ สตาร์ส Avenue of Stars ทีม่กีารประทบัตราลายมอืดาราทีเ่คยประทบั
ไว้ที่บริเวณพื้น ย้ายมาไว้บนขอบราวจบัเลียบทางเดินริมน ้าตลอดแนว เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นชดั และ
ถ่ายรูปคูก่บัรอยพมิพ์ดาราโดยมีววิตกึรมิอา่ววคิตอเรียเป็นฉากพรอ้มเพลดิเพลินกบัววิสุดอลงัการของ
อา่ววคิตอเรีย 

 

ค ่า   อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั BEST WESTERN GRAND HOTEL, HONGKONG ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

   
Day2 ฮอ่งกงดสินีย์แลนด์เต็มวนั ชมการแสดงดอกไมไ้ฟ 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกงดสินีย์แลนด์ อาณาจกัรแหง่จนิตนาการน้ีประกอบดว้ยพื้นที ่7 สว่น  ไดแ้ก ่เมน
สตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอรี ่แลนด์ , กรซิลีย์ 
กลัช์ และมสิทคิ พอยท์  จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภยักบัการลอ่งเรือทอ่ง
ป่าทีเ่ต็มไปดว้ยสงิสาราสตัว์ตลอดเสน้ทางและโชว์แรงระเบดิทีต่ืน่เตน้ เขา้สูอ่าณาจกัรแหง่แฟนตาซี ที่
ซึ่งคุณจะได้พบกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์
เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลดัไปยงัอาณาจกัรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยงัทูมอร์โรว์
แลนด์ ดนิแดนแหง่อนาคตและสิง่ทีพ่ลาดไมไ่ดค้อื รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนวา่อยา่ลมื
แวะไปถ่ายรูปกบัมิคกี้ และจบัมือกบัเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยวตัถุ
โบราณทีส่รา้งภาพลวงตา 3 มติ ิส ารวจพพิธิภณัฑ์ลกึลบัทีซ่ึง่วตัถุโบราณน่าตืน่ตาจากท ั่วโลกมามชีีวติตอ่
หน้าต่อตาใน มสิทคิ พอยท์ และไมค่วรพลาดกบั  IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดา
ตุก๊ตานานาชาต ิซึง่แบง่เป็นโซนของแตล่ะชาตไิว ้โดยตุก๊ตาจะมีการเคลือ่นไหวไปตามเสียงเพลง IT’S 
A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสียงเครือ่งดนตรีทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะชาติ และอยา่ลืมแวะ
ทกัทายตุก๊ตาสวมชุดประจ าชาตขิองไทย สนุกกบัเกมตา่งๆ  การแสดงแสงสี “เรารกัมกิกี้!” จากนั้นเชิญ
ทา่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ในดสินีย์แลนด์และโซนตา่งๆ  

 



 

 พบกบัเครือ่งเลน่ใหมล่า่สุดธีมมาร์เวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ทา่นสามารถร่วม
ความสนุกได้โดยการขี่ยานพาหนะอนัทนัสมยัของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสู้อย่างกล้าหาญแบบอิน
เทอร์แอคทีฟในพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพร้อมกบั Ant-Man and 
The Wasp เพือ่ตอ่สูก้บัเหลา่รา้ย Arnim Zola และกองทพัของ Hydra Swarm-bots ผูช้ ั่วรา้ย  

และสนุกไปกบั Iron Man Experience บินไปกบัไอร่อน
แมน เหนือฟากฟ้าของฮอ่งกง หยบิแวน่ตา Stark Vision ขึน้
สวมใส ่แลว้เตรียมตวัส าหรบัการเขา้สูยุ่คใหมอ่ยา่งเต็มตวั! การ
บินแต่ละคร ั้งของ Expo Edition Iron Wing จะใช้พลงังาน
จากเตาปฏิกรณ์อาร์คของตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจาก
สตาร์ค อนิดสัตรี้ – รวมถึง ชุดเกราะโลหะทีม่ีความทนทานสูง 
ระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ และกระจกที่ซ่อมแซมตวัเอง
ได้ เมื่อคุณพรอ้มส าหรบัการบินขึ้น คุณจะได้
ทอ่งฟากฟ้าทีต่ืน่เตน้เรา้ใจของตวัเมือง เพือ่ชม
มมุมองทีแ่ปลกใหมล่า่สดุและสงูทีส่ดุบนขอบฟ้า
ของฮ่อ งกง  นั่ นคื อ  –  Hong Kong Stark 
Tower เพี ย งอยากเตือนว่า  มี ร ายงานถึง
ปฏิ บ ัติ ก า ร ข อ ง ไ ฮด ร้ า อ ยู่ บ ริ เ วณ น้ี  ใ ห้
เตรียมพรอ้มส าหรบัการตอ่สู!้ ซึง่แตล่ะแหง่ตา่ง
มีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตวั ท่องอเมริกา



ฉบบัย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารกั ๆ และหอ
สงัเกตการณ์วคิตอเรีย 

 ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจดัแสดงในเวลา 13.30 น. ของทกุวนั โดยสามารถชมขบวน
พาเหรดไดท้ีเ่มนสตรีท ยูเอสเอ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนันั้นๆ)  ชมและเชียร์ตวัละครดสินีย์ ทีร่ว่ม
ขบวนมากมายไมว่่าจะเป็นตวัการ์ตูนดงั อาท ิMickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the 
Pooh  ตามด้วยเจ้าหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเรื่อง อาทิ  Snow White, Rapunzel, 
Cinderella ฯลฯ   หรือตวัละครจากภาพยนต์ดงัอาทิ The Jungle Book, The Lion King, Toy 
Story ฯลฯ 

ชมไฮไลท์การแสดงดอกไมไ้ฟทีป่ราสาทเจ้าหญงิ ช่วงเวลา 2-3 ทุม่  *อาจมีการยกเลิกการแสดงหาก
สภาพอากาศไมเ่อื้ออ านวย* 

อสิระอาหารเทีย่ง-ค ่า ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั BEST WESTERN GRAND HOTEL, HONGKONG ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

Day3 ยอดเขาวคิตอเรียพีค – รีพลัส์เบย์ – วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซียน – โรงงานจวิเวอร์รีร่า้นหยก – 
หา้ง T GALLERIA – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนู ติม่ซ า 
 น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค (Victoria Peak) ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงทีสุ่ด

และสวยที่สุดของฮ่องกง เป็นบนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกท่านจะได้สมัผสับรรยากาศบริสุทธิส์ดชื่น 
สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮอ่งกงและเกาลูนไดท้ ัง้เกาะอยา่งชดัเจน จุดชมววิทีด่ีทีส่ดุและ
หา้มพลาดเมือ่มา The Peak สามารถมองเห็นววิไดร้อบทศิท ัง้ 360 องศา มคีวามสงูถงึ 428 เมตรจาก



ระดบัน ้าทะเลที่จุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ท ั้งวนัซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงาม
แตกตา่งกนัไป ววิทีม่องเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮอ่งกง ทีก่อ่สรา้งตรงตามหลกัฮวง
จุย้ อาท ิตกึเซ็นทรลัพลาซา่, ตกึไชน่าแบงค์และตกึอืน่ๆ อนัเป็นทีต่ ัง้ของธุรกจิ ช ัน้น าของฮอ่งกงพรอ้ม
ท ัง้ถา่ยภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ 

 

จากนัน้น าทา่นนมสัการขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พือ่เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด รีพลัส์เบย์ โดยเชือ่วา่ ณ 
บรเิวณหาดรีพลสัเบย์ เป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ีทีส่ดุของเกาะฮอ่งกง น าทา่นเริม่ขอพร เจา้แมก่วนอมิ จากนัน้
น าทา่นขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอีย๊ เทพเจา้แหง่โชคลาภ ความม ั่นคง ทรพัย์สนิเงนิทอง หรือถา้ทา่นไหนมี
ลูกยาก ก็สามารถขอพรเรือ่งลกูจากพระสงักจัจายน์ได้ 

จากนัน้น าทา่น ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหน่ึงคร ัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี หรือคนโสด จะเลือก
ขอคู ่หรือขอพรเรือ่งความรกั จากเทพเจา้แหง่ความรกัก็ได ้จากนัน้ขอพรเรือ่งการเดนิทาง ใหเ้ดนิทาง
ปลอดภยัจาก เจา้แมท่บัทมิ จากนัน้ใหท้า่นไดร้บั พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถือวา่เป็นจุดรวมรบัพลงัทีด่ี
ทีส่ดุของฮอ่งกง 

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ต านานวดัแชกง หรือเรียกอกีชือ่หน่ึงวา่ “วดักงัหนัลม” เป็นอกีหน่ึงวดัทีม่ี
ประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน สรา้งมาต ัง้แต ่300 ปีกอ่น ตามต านานเลา่กนัวา่ไดม้โีจรสลดัตอ้งการทีจ่ะมา
ปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพบักงัหนัลมแลว้น าไปตดิไวท้ีห่น้าบา้น ปรากฎ
วา่โจรสลดัไดจ้ากไปและไมไ่ดท้ าการปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวามเชือ่วา่กงัหนัลมนัน้ชว่ยขจดัสิง่ช ั่วรา้ยที่
ก าลงัจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆมาสูต่น จงึไดส้รา้งวดัแชกงแหง่น้ีชึน้ เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง และเป็น
ทีส่กัการะบชูาเพือ่ไมใ่หม้สีิง่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ กงัหนั 4 ใบพดั แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภยั, สขุภาพ
แข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กนัวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร ัง้ จะชว่ยปดัเป่าสิง่ช ั่ว
รา้ยออกไป และน าพาสิง่ดีๆเขา้มา 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยงัไงให้เป๊ะปัง!!  “อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่านอย่างมุ่งม ั่น หมุนกงัหนัแห่ง

โชคชะตา 
- ถา้ชีวติในปีทีผ่า่นมาไมด่ี ใช้น้ิวช้ีหมุนกงัหนัตามเข็มนาฬกิา ใหใ้ช้มือซา้ยหมุนดา้นซา้ยไปขวา 



- ถา้ชีวติดีอยูแ่ลว้ก็ใหห้มุนกงัหนักลบัจากขวาไปซา้ย และต ัง้จติอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได้ 
เชือ่วา่ "กงัหนัน าโชค" จะหมนุแตส่ิง่ดี ๆ เขา้มาในชีวติเมือ่หมนุกงัหนัเสร็จแลว้ ตีกลอง อกี 3 คร ัง้ ดงัๆ 
เพือ่ใหเ้ป็นทีร่บัรูท้ ั่วกนัท ัง้ฟ้าดนิ และใหพ้รนัน้สมปรารถนา” 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนู 
 

น าทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอร์รี ่ทีข่ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบั
งานดีไชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวง
เรือ่งฮวงจุย้ โดยการยอ่ใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็น
เครือ่งประดบั ไมว่า่จะเป็น จี้  แหวน  ก าไล เพือ่ใหเ้ป็น
เครือ่งประดบัตดิตวั และเสรมิดวงชะตา 

น าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยก อาท ิ
ก าไลหยก  หรือสตัว์น าโชคอยา่งป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้า่นได้
เลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของทีร่ะลกึ หรือน าโชคแดต่วั
ทา่นเอง 

 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมูยงัไงใหเ้ป๊ะปงั!!  “ชาวจีนยงัเชือ่กนัอีกวา่หยกมีอ านาจคุม้ครองผูส้วมใสใ่หพ้น้จากสิง่

ช ั่วรา้ย เป็นเครือ่งรางบอกเหตุไดว้า่ผูส้วมใสก่ าลงัมีโชคหรือมีเคราะห์อยา่งไร สงัเกตไดจ้ากสีของหยก 
หากหยกมีสีสนัสดใส นั่นก็หมายความว่า เจ้าของหยกก าลงัจะมีโชค แต่ถ้าหากหยกมีสีหมองลงหรือ
มองเห็นรอยแตกรา้วชดัขึน้ก็แปลวา่ เจา้ของหยกก าลงัจะมีเคราะห์มาเยือน” 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่หา้ง T GALLERIA BY DFS ใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิช็อปป้ิงอสิระกอ่นกลบั เป็นหา้ง

ทีร่วม BRANDE ดงัมาไวท้ีน่ี่ ไมว่า่จะเป็นเครือ่งส าอางค์สกนิแคร์ COUNTER BRAND  เมคอพั
บวิตี้ น ้าหอมแบรนด์ดงั เชน่ BURBERRY, BVLGARI, DIPTYQUE, GIVENCHY, GUCCI,  
ISSEY MIYAKE, JO MALONE, LOEWE, VERSACE แวน่ตาแฟชั่นยีห่อ้ดงัทีคุ่น้ตาอยา่ง 
ALEXANDER MCQUEEN, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, DIOR, GIVENCHY, 
GUCCI, CELINE, RAY-BAN, PRADA, SAINT LAURENT นาฬกิาแบรนด์ดงัไฮแฟชั่นอยา่ง 
CARTIER, CHOPARD ลดเลเวลลงมาก็จะพวก CASIO, DANIEL WELLINGTON, FOSSIL, 
SEIKO สว่นเครือ่งประดบัอยา่งเชน่ PANDORA, SWAROVSKI, TIFFANY & CO. ถา้เป็น
กระเป๋าสว่นมากจะเป็นพวกแบรนด์ COACH, MARC JACOBS, MICHAEL KORS, STELLA 
MCCARTNEY 



  
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกงแหง่สาธารณรฐัประชาชนจีน 

21.10 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Hongkong Airlines เทีย่วบนิ
ที ่HX779 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.15 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจจากทีมงานเลทส์โก
กรุป๊ 

 



 



 





 
 



 

                                                                 หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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