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เดินทางตัง้ แต่ วันนี้ ถึง 12 กรกฎาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท/ท่าน
Itinerary:
Day 1:
สนามบินสุวรรณภูมิ –ฮ่องกง (-/-/-)
.....
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ รอรับ
ท่าน ตรงประตูทางออก “Exit B” จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั เพื่อฝากกระเป๋าที่
Lobby โรงแรม โรงแรมที่ฮ่องกงให้เช็คอินเข้าที่พกั หลัง 14.00 น. เป็ นต้นไป
หากผูเ้ ดินทางถึงก่อนเวลาสามารถฝากกระเป๋าเดินทางไว้ที่ล็อบบี้ ก่อนได้ จากนั้น
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุ่ย (ลูกค้าเดินทางไปช้อปปิ้ ง และกลับที่พกั ด้วย
ตัวเอง)
Day 2:
ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง – Old Town Central (ติ่มซา/-/-)
เช้า
เจ้าหน้าที่รอรับท่าน ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านทานอาหารเช้าแบบติ่มซาต้นตารับ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทาง ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน,วัดแชกุงหมิว,ร้านหยก,
ร้านจิวเวอร์รี่ (สาหรับซิตี้ทัวร์วนั ที่ 2 ของการเดินทาง ต้องเดินทางครบทั้ง
โปรแกรม ไม่สามารถตัดรายการใดออก และไม่สามารถรีฟันคืนเงินได้** มีไกด์
ท้องถิ่นบรรยายไทย )
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ยา่ นเก่า ฝั ่งเกาะฮ่องกง โดยไกด์ทอ้ งถิ่น บรรยาย
ภาษาอังกฤษ นาท่านเดินชมย่านเก่าโดยเริ่มจาก
 Hollywood Road ถนนสายนี้ เป็ นหนึ่ งในถนนที่เก่าแก่ที่สุดในฮ่องกง ตามถนนฮอล
ลีวดู้ จะเรียงรายไปด้วยแกลเลอรี่และร้านค้าของโบราณที่นาเสนอผลงานทั้ง
โบราณและร่วมสมัย ทั้งแบบเอเชียและตะวันตก การแสดงออกความสร้างสรรค์ที่
แตกต่างออกไปสามารถรับชมได้ในรูปแบบกราฟฟิ ตี้บนผนังของตามซอยบนตัว
ถนน
 วัดเจ้าพ่อกวนอู Man Mo Temple ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็ นสัญลักษณ์ของความ
เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครัน่ คร้ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมัน่ คงดัง่ ขุนเขา มี
สติปัญญาเลอเลิศมากและไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่าน
ช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้าแก่ฝ่ายตรงข้ามและให้เกิดความสมบูรณ์ดว้ ยคน
ข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นัน่ เอง
 Upper Lascar Row อัพเพอร์ ลาสคาร์ หรือที่รจู้ กั กันว่า แคท สตรีท ที่นี่มีผคู้ า้ ของ
โบราณ ของหายาก และแกลเลอรี่งานศิลปะอยู่เต็มไปหมด และคุณยังจะพบหยก
ผลิตภัณฑ์ทาจากไหม งานเย็บปั กถักร้อย และงานหัตถรรมไม้ในราคาถูกอีกด้วย
ไฮไลท์ของ Upper Lascar Row นัน่ คือแผงเรียงรายของร้านค้าขายของโบราณที่ดู
ไม่มที ี่สิ้นสุด มีการนาเสนอคอลเลกชันมากมายจากการเขียนอักษรภาษาจีน
ศิลปะ และเฟอร์นิเจอร์แบบวินเทจ ร้านค้าเหล่านี้ ขนานเข้ากับบูธที่วางขายของ
ประดับสะสมจานวนมาก เช่น นาฬิกาปลุก Mao Zedong และโปสเตอร์บรูซลี เมื่อ
ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ร้านบูติกจากดีไซเนอร์และร้านเสื้ อผ้าวินเทจก็มเี ปิ ดให้เห็นอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง เช่นเดียวสิ่งที่นาเสนอ ชื่อของถนนเส่นนี้ ยังอัดแน่ นไปด้วย
ประวัติศาสตร์ ในช่วงต้นของยุคอาณานิ คม ‘Lascar’ เป็ นคาที่ใช้ในการอ้างถึงคน
เชื้ อสายเอเชียใต้ระหว่างกองทัพอังกฤษ ชาวลาสคาร์หลายคนเดินทางมาถึง
ฮ่องกงเพื่อทางานในกองกาลังตารวจและชุมชนเล็ก ๆ ของชาวเอเชียใต้ก็ได้
ขยายตัวขึ้ นในบริเวณที่ตอนนี้ คือ Upper Lascar Row ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กบั สานักงาน
ใหญ่ของตารวจ
 PMQ เดิมคือ Police Married Quarters ปั จจุบนั PMQ เป็ นสถานที่จดั เก็บงานของ
ศิลปิ นและดีไซเนอร์หนุ่ มสาวมีแววทั้งหลายและนักออกแบบในฮ่องกง ที่นี่คุณไม่
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เพียงแต่จะได้พบกับไลน์อพั สินค้าที่สร้างสรรค์จากสตูดิโอและดีไซเนอร์ต่าง ๆ แต่
ที่นี่ยงั มีการจัดนิ ทรรศการและเวิรค์ ช็อพตลอดทั้งปี เป็ นโอกาสให้คุณได้เข้าถึง
ข้อมูลเชิงลึกของงานความคิดสร้างสรรค์ในท้องถิ่น
Tai Kwun ซึ่งมีความหมายว่า 'สถานีใหญ่ ' ในภาษาจีนกวางตุง้ เป็ นชื่อเล่นของ
สถานี ตารวจ สถานที่ใหญ่โตแห่งนี้ ประกอบด้วย 16 อนุ สาวรียป์ ระกาศรวมถึง
สถานที่ที่เคยเป็ นสถานี ตารวจแห่งย่านเซ็นทรัล สถานผูพ้ ิพากษา ย่านเซ็นทรัล
และเรือนจา Victoria ในช่วงกลางของคริสต์ศตวรรษที่ 19 สถานที่นี้คือสานักงาน
ของตารวจ ผูพ้ ิพากษาและเป็ นเรือนจา กลายเป็ นสถานที่ในประวัติศาสตร์เหมือน
เป็ นหัวใจของระบบกฎหมายหากไม่พดู ถึงความสาคัญทางประวัติศาสตร์ Tai
Kwun เป็ นผลงานอันงดงามทางสถาปั ตยกรรม อดีตอาคารสานักงานใหญ่ตารวจ
แห่งนี้ เป็ นตัวอย่างที่สาคัญของศิลปะนี โอคลาสสิก ค่ายซึ่งถูกสร้างขึ้ นระหว่างปี
พ.ศ.2405 และปี พ.ศ. 2407 นั้นเป็ นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดและเป็ นที่รจู้ กั ในเรื่อง
ความโดดเด่นของโค้งแบบโรมัน เป็ นที่น่าสังเกตว่าอาคารเหล่านี้ มีทางเดินแยก
สาหรับการขนส่งนักโทษระหว่างสถานี ตารวจ สถานผูพ้ ิพากษาและตัวเรือนจา
แผนการฟื้ นฟู Tai Kwun นั้นกาลังอยู่ในระหว่างการดาเนิ นการ ด้วยสองตัวอาคาร
ใหม่ที่จะประกอบขึ้ นเพิ่ม ตัวสถาปั ตยกรรมนี้ จะทาหน้าที่เป็ นพื้ นที่ แบบบูรณาการ
ระหว่างประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศิลปะ
Street Art ย่านประวัติศาสตร์ของถนนฮอลลีวดู้ ด้วยอาคารเก่าแก่และร้านบูติกที่
น่ าสนใจมากมาย ที่แห่งนี้ คือบริเวณที่เหมาะสาหรับการเดินเล่นพักผ่อน คอยมอง
หาสตรีทอาร์ทและภาพกราฟฟิ ตี้ในบางส่วนของถนนและตรอกซอกซอยที่อยู่ตดั
กับถนน
Lan Kwai Fong ลานไควฟงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยามคา่ คืนที่ฮอตฮิตที่สุดในฮ่องกง
และเป็ นศูนย์กลางของบาร์และร้านอาหารมากกว่า 90 แห่ง บรรยากาศจะมีต้งั แต่
คู่รกั นัง่ จิบไวน์เก๋ๆ ไปจนถึงดวดเหล้าแรงๆ อย่างเมามัน อีกทั้งยังมีอาหาร
มากมายหลายรสคอยบริการลูกค้าด้วย
ชิมบะหมี่ที่รา้ นดัง Mak Un Kee (ท่านละ 1 ชาม)
(หลังรับประทานบะหมี่เรียบร้อยแล้ว อิสระให้ลูกค้าได้เดินเล่นต่อ ลูกค้าเดินทางกลับที่พกั ด้วยตัวเอง
ทัวร์เริ่ม 15.30 น.หลังจากซิตี้ทัวร์แล้วเสร็จ ใช้เวลาเดินทัวร์ประมาณ 2.5 ชัว่ โมง)
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Hollywood Road

Man Mo Temple

Upper Lascar Row

Ladder Street

PMQ

Tai Kwun

Street Art

Lan Kwai Fong

Mak Un Kee

Day 3:
เช้า

.....
.....

ฮ่องกง – อิสระ - ส่งสนามบินฮ่องกง (-/-/-)
ฮ่องกง-อิสระ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้ งที่
Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลก กว่า
700 ร้านค้า
สมควรแก่เวลา เจ้าหน้าที่รอรับท่านบริเวณล๊อบบี้ ของโรงแรม เพื่อนาท่าน
เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (นัดล่วงหน้าก่อนไฟล์ทบินประมาณ 4 ชั ่วโมง)
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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โรงแรม

Panda Hotel
(Free Wifi)
Hotel MK @ Mong Kok
(Free Wifi)
West Hotel @Jordan (Free Wifi)
Silka Far East@Tsuen Wan
(Free Wifi)
Silka West @Taikok Tsui
(Free Wifi)
Cruise Hotel @Kowloon City
(Free Wifi)

วันเดินทาง

พักเพิม่ /
พักเพิม่ / ห้อง
ราคาแพ็คเกจ พักเดี่ยวเพิ่ม /
ห้อง / คืน
/ คืน Twin
/ ท่าน (บาท) ท่าน (บาท)
Triple Room
Room (บาท)
(บาท)

4,000.
1–28 ก.พ.
3,500.3,500.3,500.6 พ.ค – 12 ก.ค.
1 มี.ค. – 5 พ.ค. 3,900.- 3,500.- 3,500.- 4,500.
-

 พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/
ห้อง/คืน สาหรับห้องเตียงคู่ และ มีคา่ ใช้จ่าย 750 บาท/ห้อง/คืน
สาหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 พักตรง 16-21 ก.พ.61 เพิ่ม 2,000 บาท/ห้อง/คืนสาหรับห้อง
เตียงคู่ และ มีคา่ ใช้จ่าย 3,000 บาท/ห้อง/คืน สาหรับห้องพักแบบ 3
ท่าน

 พักตรง 5-8 /12-16/19-22 เม.ย 61/26 เม.ย. – 2 พ.ค.
61 เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืนสาหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย
2,000 บาท/ห้อง/คืน สาหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

โรงแรม

วันเดินทาง

1–28 ก.พ.
6 พ.ค – 12 ก.ค.

พักเพิม่ /
พักเพิม่ / ห้อง
ราคาแพ็คเกจ พักเดี่ยวเพิ่ม /
ห้อง / คืน
/ คืน Twin
/ ท่าน (บาท) ท่าน (บาท)
Triple Room
Room (บาท)
(บาท)

3,900.- 3,500.- 3,500.- 4,200.-

Evergreen Hotel@Jordan
(Free Wifi)
1 มี.ค. – 5 พ.ค.
SAV Hotel@Hung Hom
4,500.- 4,000. 4,000.- 5,200.(Free Wifi)
Regal Riverside Hotel
 พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม 500 บาท/ห้อง/คืน
(Free Wifi)
สาหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จา่ ย 750 บาท/ห้อง/คืน สาหรับห้องพักแบบ
Harbour Plaza 8 Degree
3 ท่าน
(Free Wifi)
16-21 ก.พ.61 เพิ่ม 3,000 บาท/ห้อง/คืนสาหรับห้องเตียงคู่ และ
Silka Seaview@YauMaTei  พัมีคก่าตรง
ใช้จา่ ย 4,000 บาท/ห้อง/คืน สาหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
(Free Wifi)
 พักตรง 5-8 /12-16/19-22 เม.ย./26 เม.ย. – 2 พ.ค.61 เพิ่ม
1,500 บาท/ห้อง/คืนสาหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จา่ ย 2,000 บาท/
ห้อง/คืน สาหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
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โรงแรม

วันเดินทาง

พักเพิม่ /
พักเพิม่ / ห้อง
ราคาแพ็คเกจ พักเดี่ยวเพิ่ม /
ห้อง / คืน
/ คืน Twin
/ ท่าน (บาท) ท่าน (บาท)
Triple Room
Room (บาท)
(บาท)

1–28 ก.พ.
6 พ.ค – 12 ก.ค.

4,900.- 4,500.- 4,500.- 5,500.-

City View Economy 1 มี.ค. – 5 พ.ค.
5,500.- 5,000.- 5,000.- 6,500.(Free Wifi)
Metropark Mong Kok  พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม 1,000 บาท/ห้อง/คืน
(Free Wifi)
สาหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จา่ ย 1,500 บาท/ห้อง/คืน สาหรับห้องพักแบบ 3
Rosedale Kowloon
ท่าน
(Free Wifi)
 พักตรง 16-21 ก.พ.61 เพิ่ม 3,500 บาท/ห้อง/คืนสาหรับห้องเตียงคู่ และ มี
Stanford Mong Kok
ค่าใช้จา่ ย 4,500 บาท/ห้อง/คืน สาหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
(Free Wifi)
 พักตรง 1-5 มี.ค.61 เพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืนสาหรับห้องเตียงคู่ และ มี
ค่าใช้จา่ ย 1,500 บาท/ห้อง/คืน สาหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 พักตรง 5-8 /12-16/19-22 เม.ย./26 เม.ย. – 2 พ.ค.61 เพิ่ม 2,500 บาท/
ห้อง/คืนสาหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จา่ ย 3,500 บาท/ห้อง/คืน สาหรับห้องพัก
แบบ 3 ท่าน

โรงแรม

วันเดินทาง

พักเพิม่ /
พักเพิม่ / ห้อง
ราคาแพ็คเกจ พักเดี่ยวเพิ่ม /
ห้อง / คืน
/ คืน Twin
/ ท่าน (บาท) ท่าน (บาท)
Triple Room
Room (บาท)
(บาท)

1–28 ก.พ.
6 พ.ค – 12 ก.ค.

5,500.- 4,900.- 4,900.- 5,900.-

Prudential Hotel 1 มี.ค. – 5 พ.ค.
6,000.- 5,500.- 5,500.- 6,500.(Free Wifi)
Park Hotel
 พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม 1,000 บาท/ห้อง/คืน
(Free Wifi)
สาหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จา่ ย 1,500 บาท/ห้อง/คืน สาหรับห้องพักแบบ 3
Kimberley Hotel
ท่าน
(Free Wifi)
Cityview-Premier  พักตรง 16-21 ก.พ.61 เพิ่ม 4,000 บาท/ห้อง/คืนสาหรับห้องเตียงคู่ และ มี
(Free Wifi)
ค่าใช้จา่ ย 5,500 บาท/ห้อง/คืน สาหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
Stanford Hillview  พักตรง 1-5 มี.ค.61 เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืนสาหรับห้องเตียงคู่ และ มี
(Free Wfi)
ค่าใช้จา่ ย 2,000 บาท/ห้อง/คืน สาหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 พักตรง 5-8 /12-16/19-22 เม.ย./26 เม.ย. – 2 พ.ค.61 เพิ่ม 3,500 บาท/

ห้อง/คืนสาหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จา่ ย 5,500 บาท/ห้อง/คืน สาหรับห้องพัก
แบบ 3 ท่าน
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ข้อกาหนดและเงื่อนไข

 สาหรับแพ็คเกจนี้ ต้องเดินทาง 2 ท่านขึ้ นไปและต้องพักที่โรงแรมติดต่อกัน
อย่างน้อย 2 คืน
 ต้องจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 7 วันทาการ
 ในการทาการจองจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต และ
ต้องรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสถานะ ก่อนทาการโอนค่าใช้จ่าย
 ราคาเด็ก (2-11 ขวบ) มีเตียงราคาเท่าผูใ้ หญ่
 ราคาเด็ก(2-11 ขวบ)ไม่มีเตียงพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ราคา2,000บาท/ท่าน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าที่พกั 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
 ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน Seat-in-Coach
 (ตารางเวลารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
ตัง้ แต่เวลา 08.00-22.00 น. (หากเดินทางนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าว
จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท / เที่ยว)
 ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ตามระบุในรายการข้างต้น Seat-in-Coach
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีที่ตอ้ งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์
ในห้องพัก,
ค่าซัก รีด ฯลฯ
 สินน้ าใจสาหรับไกด์ คนขับรถ 50 HKD/คน (สาหรับวันที่มซี ิตี้ทัวร์)
หมายเหตุ
 ราคาดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาเช็คกับ
เจ้าหน้าที่ก่อนสารองที่นั ่งอีกครั้ง
 ราคานี้ ยกเว้นช่วงวันหยุดเทศกาลหรือ Long Weekends
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