
 

 

ฟรีตั๋ว Sky 100 Observatory Deck 

 

           

       
    
กาํหนดการเดนิทาง 

    วันที่ 1 : เดนิทางถงึฮ่องกง    (ไมมี่อาหารบริการ) 
- บรกิารรถรับทีส่นามบนิ (Seat in Coach) ไปยงัโรงแรมทีท่า่นไดทํ้าการสํารองไว ้

    วันที่ 2 : ทวัร์ชมเกาะฮ่องกง     (ไมมี่อาหารบริการ) 
- ทวัรช์มเกาะฮอ่งกงครึง่วัน : วดักงัหนัลม, วดัหวงัตา้เซยีน, วดัเจา้แมก่วนอมิ, แหลง่ชอ้ปป้ิง 2 แหง่  

    วันที่ 3 : เดนิทางกลับ     (ไมมี่อาหารบริการ)   
- บรกิารรถรับจากโรงแรมทีพั่ก ไปสง่สนามบนิฮอ่งกง     

โรงแรม ชว่งเวลาทีเ่ขา้พกั แพ็คเกจ  3วนั 2คนื 
ราคาทา่นละ 

เกาะเกาลนูและฮอ่งกง รหสัทวัร ์: NPFE พกัคู/่พกั 3 ทา่น 

Silka Tsuen Wan Hotel ต ัง้แตว่นันี ้–  10 กรกฎาคม 2560 
ไมม่คีา่บรกิารเพิม่ ในชว่งวนัหยดุ/ศกุร/์เสาร ์ 3,200.- บาท  

Silka Far East  ต ัง้แตว่นันี ้–  10 กรกฎาคม 2560 
(Peak Surcharge 1,650.-บาท ตอ่หอ้ง/คนื) 

Friday/Saturday Surcharge 550.-บาท ตอ่หอ้ง/คนื) 
3,500.- บาท 

Silka West Kowloon*  

Largos Hotel* 
ต ัง้แตว่นันี ้–  10 กรกฎาคม 2560 

(Peak Surcharge 2,000.-บาท ตอ่หอ้ง/คนื) 
Friday/Saturday Surcharge 550.-บาท ตอ่หอ้ง/คนื) 

4,000.- บาท Silka Seaview 
Panda Hotel (Tsuen Wan) 

L' hotel Nina ต ัง้แตว่นันี ้–  10 กรกฎาคม 2560 
(Peak Surcharge 2,200.-บาท ตอ่หอ้ง/คนื) 

Friday/Saturday Surcharge 550.-บาท ตอ่หอ้ง/คนื) 
4,550.- บาท Rosedale Kowloon  

Dorsett Mongkok* 

Empire Kowloon 
Kimberley Hotel 

ต ัง้แตว่นันี ้–  10 กรกฎาคม 2560 
(Peak Surcharge 2,500.-บาท ตอ่หอ้ง/คนื) 

Friday/Saturday Surcharge 850.-บาท ตอ่หอ้ง/คนื) 
5,600.- บาท 

Eaton Hotel 
Panorama Hotel 

ต ัง้แตว่นันี ้–  10 กรกฎาคม 2560 
(Peak Surcharge 2,500.-บาท ตอ่หอ้ง/คนื) 

Friday/Saturday Surcharge 850.-บาท ตอ่หอ้ง/คนื) 
6,700 บาท 

New World Millennium 
Royal Plaza Hotel 

Royal Garden Hotel 

ต ัง้แตว่นันี ้–  10 กรกฎาคม 2560 
(Peak Surcharge 2,500.-บาท ตอ่หอ้ง/คนื) 

Friday/Saturday Surcharge 850.-บาท ตอ่หอ้ง/คนื) 
9,500 บาท 

***ชว่งเดนิทางทีไ่มส่ามารถใชร้าคา Package ขา้งตน้ได ้ระหวา่งวนัที ่27 – 30 เมษายน และ 01-03 พฤษภาคม 2560*** 
 

       หมายเหตุ :- 

- กรณียกเลิกการจองห้องพกัและแพค็เกจทวัร์ ไม่สามารถทาํการขอคืนเงนิได้ 

- เจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทจะรอรับทา่น ณ อาคารผู้ โดยสารขาเข้า B, จดุนดัพบ No. 15  

- รถรับจากสนามบินเพ่ือเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั ให้บริการตัง้แต ่08.00 น. ถงึ 22.30 น. / รถรับจากโรงแรมท่ีพกัเพ่ือเดินทางสูส่นามบิน ให้บริการตัง้แต ่07.00 น. ถึง 20.30 น.  

- รถรับจากสนามบินเพ่ือเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั รอบสดุท้าย จะออกเดินทางเวลา 22.30 น. 

- ราคาข้างต้นไมร่วม คา่ทิปไกด์และคนขบัรถ : HKD50 ตอ่ทา่น  

- ไกด์ภาษาไทย 

- ถ้าไม่ต้องการ ทัวร์ชมเกาะฮ่องกง ต้องทาํการจ่ายเพิ่มท่านละ  1,700 บาท    
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         โปรแกรมทวัรเ์พิม่เตมิ  
 

    

     *โดยรถโค้ช และ มัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษ 

รายการ ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก
ตั๋วเขา้สวนสนุก Ocean Park one day pass 2,400 บาท 1,790 บาท 
ตั๋วเขา้สวนสนุก Disneyland one day pass 2,950 บาท 2,100 บาท 
ทัวรเ์กาะมาเกา๊ (พรอ้มอาหารกลางวนั) + ตัว๋เรอืเฟอรร์ีไ่ป-กลับ + รถรับ-สง่ 

3,600 บาท 3,600 บาท 
คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ HKD50 ตอ่ทา่น 
ทัวรเ์ซิน่เจิน้ 2 วัน 1 คนื 

2,100 บาท 1,650 บาท 
แพ็คเกจนีร้วม ซติีท้ัวร ์+ ชอ้ปป้ิง + โรงแรม  Century Plaza Hotel 1 คนื 
คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ HKD50 ตอ่ทา่น 
(ไมม่บีรกิารรถสง่กลบัโรงแรมทีพั่ก และ อาหาร) 
(ตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญอ่ยา่งนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไป) 
ทวัรช์มววิยามคํา่คนื 

2,100 บาท 1,990 บาท 

*ขึน้รถราง Peak Tram (เทีย่วเดยีว) 
*ชมววิกลางคนืทีส่วยทีส่ดุในเกาะฮอ่งกง ณ ตกึ Victoria Peak  
*ตั๋วเขา้ชม พพิธิภณัฑ ์Madame Tussauds Wax Museum 
*ตั๋วขึน้ไปชมววิ ณ Sky Terrace 
*ชอ้ปป้ิง ณ ตลาดกลางคนื ใจกลางเกาะฮอ่งกง 
 (ไมม่บีรกิารรถสง่กลบัโรงแรมทีพั่ก) 

*บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า* 
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