
 

 

ฟรตี ัว๋ Sky 100 Observatory Deck 

 

           

       
    
กาํหนดการเดนิทาง 
    วนัที ่1 : เดนิทางถงึฮ่องกง    (ไม่มบีรกิารอาหาร) 

- บรกิารรถรบัทีส่นามบนิ (Seat in Coach) และ นําท่านไปเชค็อนิ ณ โรงแรมทีพ่กัทีท่่านไดจ้องไว ้
    วนัที ่2 : ทวัรช์มเกาะฮ่องกง (ไม่มอีาหารเชา้) 

- ทวัรช์มเกาะฮ่องกงคร ึง่วนั : วดักงัหนัลม, วดัหวงัตา้เซยีน, วดัเจา้แม่กวนอมิ, แหล่งชอ้ปป้ิง 2 แหง่  
    วนัที ่3 : เดนิทางกลบั (ไม่มอีาหารเชา้)   

- บรกิารรถรบัจากโรงแรมทีพ่กั ไปสง่สนามบนิฮ่องกง    (ไม่มบีรกิารอาหาร) 
 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ : HKD50 ตอ่ท่าน 
 มคัคุเทศก ์ภาษาไทย 

 
โรงแรม ชว่งเวลาทีเ่ขา้พกั แพ็คเกจ 3วนั2คนื พกัตอ่ คดิเพิม่ตอ่คนื 

เกาะเกาลนูและฮอ่งกง รหสัทวัร ์: SKYFE พกัคู/่พกั 3 ทา่น พกัคู/่พกัเดีย่ว  เตยีงเสรมิ 

Rambler Garden 
 Mexan Harbour 

มกราคม – มนีาคม 2560 
(ไมส่ามารเขา้พกัระหวา่งวนัที ่28 มกราคม 

– 01 กมุภาพนัธ ์2560 ได)้ 
ไมม่คีา่บรกิารเพิม่ ในชว่งวนัหยดุ/

ศกุร/์เสาร ์

2,800.-บาท/ทา่น 2,700.-บาท/หอ้ง ไมม่บีรกิาร 

Silka Far East # มกราคม – มนีาคม 2560 
(Peak Surcharge 1,200.-บาท ตอ่ 

ทา่น/หอ้ง/คนื) 
3,500.-บาท/ทา่น 3,400.-บาท/หอ้ง 

 

1,500.-บาทSilka West Kowloon # 

Largos Hotel # มกราคม – มนีาคม 2560 
(Peak Surcharge 1,200.-บาท ตอ่ 

ทา่น/หอ้ง/คนื) 
4,000.-บาท/ทา่น 3,900.-บาท/หอ้ง 

ไมม่บีรกิาร 
Silka Seaview # 

I Club Hotel Fortress Hill # 
1,500.-บาท
ไมม่บีรกิาร 

L' hotel Nina มกราคม – มนีาคม 2560 
(Peak Surcharge 1,800.-บาท ตอ่ 

ทา่น/หอ้ง/คนื) 
4,700.-บาท/ทา่น 4,600.-บาท/หอ้ง 

2,400.-บาท
Rosedale Kowloon # ไมม่บีรกิาร 

Kimberley Hotel มกราคม – มนีาคม 2560 
(Peak Surcharge 2,100.-บาท ตอ่ 

ทา่น/หอ้ง/คนื) 
5,400.-บาท/ทา่น 5,300.-บาท/หอ้ง 2,700.-บาทImperial Hotel # 

Empire Kowloon # 
Panorama Hotel มกราคม – มนีาคม 2560 

(Peak Surcharge 2,400.-บาท ตอ่ 
ทา่น/หอ้ง/คนื) 

6,000.-บาท/ทา่น 5,900.-บาท/หอ้ง 3,000.-บาทEaton Hotel # 

Royal Garden # มกราคม – มนีาคม 2560 
(Peak Surcharge 3,000.-บาท ตอ่ 

ทา่น/หอ้ง/คนื) 
9,300.-บาท/ทา่น 9,200.-บาท/หอ้ง 

3,000.-บาท
Royal Plaza Hotel # ไมม่บีรกิาร 
Langham Hong Kong 3,000.-บาท

New World Millennium # 3,000.-บาท
  เขา้พกัตรงกบัวนัศกุรแ์ละเสาร ์จา่ยเพิม่ 1,000.-บาท/หอ้ง/คนื 

***PEAK SURCHARGE PERIOD ระหวา่งวนัที ่28 ม.ค.– 01 ก.พ. 2560*** 
ราคาเด็ก : อาย ุ2 – 12 ปี ทกุชว่งการเขา้พกั เตยีงเสรมิจา่ย100% ไมม่เีตยีงเสรมิจา่ย 1,200.-บาท/ทา่น 
ถา้เขา้พกัเพยีงทา่นเดยีว=จา่ยราคาหอ้งพกัเพิม่ โดยคดิ 2 เทา่ อตัราคา่บรกิารนี ้สําหรบัสํารองหอ้งพกัรายบคุคลเทา่น ัน้ 

 

       หมายเหตุ :- 
- กรณียกเลกิการจองหอ้งพกัและแพ็คเกจทวัร ์ไม่สามารถทําการขอคนืเงินได ้
- เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัฯจะรอรบัท่าน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ Hall B, จดุนัดพบ No.15  
- รถรบัจากสนามบนิ เดนิทางสู่ โรงแรมทีพ่กั : ใหบ้รกิารตัง้แต่ 08.00 น. ถงึ 22.30 น. (รอบสดุทา้ย ออกเดนิทางเวลา 22.30 น.) 
- รถรบัจากโรงแรมทีพ่กั เดนิทางสู ่สนามบนิ :  ใหบ้รกิารตัง้แต ่07.00 น. ถงึ 20.30 น.  
- หากท่านไม่ตอ้งการเขา้รว่มทวัรเ์ทีย่วชมเกาะฮ่องกง จะตอ้งจา่ยเพิม่ท่านละ 1,800.-บาท 

 

***โรงแรมทีม่ ีสญัลกัษณ ์(#) หมายถงึ มบีรกิารอนิเตอรเ์นตไรส้าย (WiFi) ฟร*ี** 
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         โปรแกรมทวัรเ์พิม่เตมิ  
 

        *โดยรถโคช้ และ มคัคุเทศกภ์าษาองักฤษ 

(ราคา ตอ่ ท่าน) 

รายการ ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก
สวนสนุก Ocean Park + รถรับ-สง่  2,200.-บาท 1,800.-บาท 
สวนสนุก Disneyland + รถรับ-สง่  3,700.-บาท 3,000.-บาท 
ทัวรเ์กาะมาเกา๊ (พรอ้มอาหารกลางวนั) + ตั๋วเรอืเฟอรร์ีไ่ป-กลับ  
+ รถรับ-สง่ 3,900.-บาท 3,600.-บาท 
ยังไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ HKD50 ตอ่ทา่น 
ทัวรเ์กาะลันเตา และ กระเชา้นองปิง + วัดโปหลนิ  
(ไมม่บีรกิารอาหารกลางวนั) 2,000.-บาท 1,700.-บาท 
(ตอ้งมผีูเ้ดนิทางอยา่งนอ้ย 5 ทา่นขึน้ไป) 
ทัวรเ์มอืงเซิน่เจิน้ + วซีา่กรุ๊ปจนี + ตั๋วรถไฟขาไป  
(ไมม่บีรกิารอาหารกลางวนั) 

1,700.-บาท 1,400.-บาท แพ็คเกจนีร้วม ซติีทั้วร ์+ ชอ้ปป้ิง 
ยังไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ HKD50 ตอ่ทา่น 
(ไมม่บีรกิารรถสง่กลบัโรงแรมทีพ่ัก และ อาหาร) 
(ตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญอ่ยา่งนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไป) 
ทวัรช์มววิยามคํา่คนื 

2,000.-บาท 1,700.-บาท 

*ขึน้รถราง Peak Tram (เทีย่วเดยีว) 
*ชมววิกลางคนืทีส่วยทีส่ดุในเกาะฮอ่งกง ณ ตกึ Victoria Peak  
*ตั๋วเขา้ชม พพิธิภัณฑ ์Madame Tussauds Wax Museum 
*ตั๋วขึน้ไปชมววิ ณ Sky Terrace 
*ชอ้ปป้ิง ณ ตลาดกลางคนื ใจกลางเกาะฮอ่งกง 
 (ไมม่บีรกิารรถสง่กลบัโรงแรมทีพ่ัก) 
รถรับ – สง่ ระหวา่ง สนามบนิ โรงแรมทีพั่ก 7,200.-บาท ตอ่ เทีย่ว รถโคช้ขนาด 30-49ทีน่ั่ง
  3,300.-บาท ตอ่ เทีย่ว รถตูข้นาด 7 ทีน่ั่ง 
ตั๋วเรอืเฟอรร์ีไ่ป – กลับ  ระหวา่ง เกาะฮอ่งกงเกาะมาเกา๊ 900.-บาท/ทา่น/เทีย่ว   

รถโคช้รับ – สง่ ระหวา่ง สนามบนิ  โรงแรมทีพั่ก  600.-บาท/ทา่น/เทีย่ว   
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