
 

 

 
เดินทางตั้งแต ่วนัน้ีถึง 12 กรกฎาคม 2561  ราคาเร่ิมตน้ 3,500 บาท/ทา่น 

Itinerary: 

Day 1:  สนามบินสุวรรณภมิู –ฮ่องกง  (-/-/-) 

..... ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เจา้หน้าท่ี รอรบั

ท่าน ตรงประตูทางออก “Exit B” จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัเพื่อฝากกระเป๋า

ท่ี Lobby โรงแรม โรงแรมที่ฮ่องกงใหเ้ช็คอินเขา้ที่พกัหลงั 14.00 น. เป็นตน้ไป 

หากผูเ้ดินทางถึงก่อนเวลาสามารถฝากกระเป๋าเดินทางไวท่ี้ล็อบบ้ีก่อนได ้

จากน้ันอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุย่ (ลกูคา้เดินทางไปชอ้ปป้ิง และกลบัท่ีพกั

ดว้ยตวัเอง)  

Day 2:  ฮ่องกง  - ซิตี้ ทวัรฮ่์องกง – Old Town Central (ติ่มซ า/-/-) 

เชา้ เจา้หน้าท่ีรอรบัท่าน ณ โรงแรมท่ีพกั  

 น าทา่นทานอาหารเชา้แบบติ่มซ าตน้ต ารบั ณ ภตัตาคาร  



 

 

  จากน้ันน าท่านเดินทาง ซิตี้ ทวัรฮ่์องกง วดัหวงัตา้เซียน,วดัแชกุงหมิว,รา้นหยก,

รา้นจวิเวอรร่ี์  (ส าหรบัซิตี้ ทวัรว์นัท่ี 2 ของการเดินทาง ตอ้งเดินทางครบทั้ง

โปรแกรม ไม่สามารถตดัรายการใดออก  และไม่สามารถรีฟันคืนเงินได*้* มี

ไกดท์อ้งถ่ินบรรยายไทย ) 

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ยา่นเก่า ฝัง่เกาะฮ่องกง โดยไกดท์อ้งถ่ิน บรรยาย

ภาษาองักฤษ น าทา่นเดินชมยา่นเก่าโดยเร่ิมจาก  

 Hollywood Road ถนนสายน้ีเป็นหน่ึงในถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในฮ่องกง ตามถนน

ฮอลลีวูด้ จะเรียงรายไปดว้ยแกลเลอร่ีและรา้นคา้ของโบราณท่ีน าเสนอผลงานทั้ง

โบราณและร่วมสมยั ทั้งแบบเอเชียและตะวนัตก การแสดงออกความสรา้งสรรค์

ท่ีแตกต่างออกไปสามารถรบัชมไดใ้นรูปแบบกราฟฟิต้ีบนผนังของตามซอยบน

ตวัถนน 

 วดัเจา้พ่อกวนอู Man Mo Temple ท่านเจา้พอ่กวนอเูป็นสญัลกัษณข์องความ

เขม้แข็งเด็ดเด่ียวองอาจไมค่รัน่ครา้มต่อศตัร ูท่านเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มี

สติปัญญาเลอเลิศมากและไมเ่คยประมาท การบชูาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้

ท่านช่วยอุดช่องวา่งไมใ่หเ้พล่ียงพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้มและใหเ้กิดความสมบรูณ์

ดว้ยคนขา้งเคียงท่ีซ่ือสตัยห์รือบริวารท่ีไวใ้จไดนั้น่เอง 

 Upper Lascar Row อพัเพอร ์ลาสคาร ์หรือท่ีรูจ้กักนัวา่ แคท สตรีท ท่ีน่ีมีผูค้า้

ของโบราณ ของหายาก และแกลเลอร่ีงานศิลปะอยูเ่ต็มไปหมด และคุณยงัจะพบ

หยก ผลิตภณัฑท์ าจากไหม งานเยบ็ปักถกัรอ้ย และงานหตัถรรมไมใ้นราคาถูก

อีกดว้ยไฮไลทข์อง Upper Lascar Row นัน่คือแผงเรียงรายของรา้นคา้ขายของ

โบราณท่ีดูไมม่ีท่ีส้ินสุด มีการน าเสนอคอลเลกชนัมากมายจากการเขียนอกัษร

ภาษาจีน ศิลปะ และเฟอรนิ์เจอรแ์บบวนิเทจ รา้นคา้เหล่าน้ีขนานเขา้กบับธูท่ี

วางขายของประดบัสะสมจ านวนมาก เช่น นาฬิกาปลุก Mao Zedong และ

โปสเตอรบ์รูซลี เมื่อไมก่ี่ปีท่ีผ่านมาน้ี รา้นบติูกจากดีไซเนอรแ์ละรา้นเส้ือผา้วนิ

เทจก็มีเปิดใหเ้ห็นอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง เชน่เดียวส่ิงท่ีน าเสนอ ช่ือของถนนเส่น



 

 

น้ียงัอดัแน่นไปดว้ยประวติัศาสตร ์ในช่วงตน้ของยุคอาณานิคม ‘Lascar’ เป็นค า

ท่ีใชใ้นการอา้งถึงคนเช้ือสายเอเชียใตร้ะหวา่งกองทพัองักฤษ ชาวลาสคารห์ลาย

คนเดินทางมาถึงฮ่องกงเพื่อท างานในกองก าลงัต ารวจและชุมชนเล็ก ๆ ของชาว

เอเชียใตก็้ไดข้ยายตวัข้ึนในบริเวณท่ีตอนน้ีคือ Upper Lascar Row ซ่ึงตั้งอยูใ่กล้

กบัส านักงานใหญ่ของต ารวจ 

 PMQ  เดิมคือ Police Married Quarters ปัจจุบนั PMQ เป็นสถานท่ีจดัเก็บงาน

ของศิลปินและดีไซเนอรห์นุ่มสาวมีแววทั้งหลายและนักออกแบบในฮ่องกง ท่ีน่ี

คุณไมเ่พียงแต่จะไดพ้บกบัไลน์อพัสินคา้ท่ีสรา้งสรรคจ์ากสตูดิโอและดีไซเนอร์

ต่าง ๆ แต่ท่ีน่ียงัมีการจดันิทรรศการและเวริค์ช็อพตลอดทั้งปี เป็นโอกาสใหคุ้ณ

ไดเ้ขา้ถึงขอ้มลูเชิงลึกของงานความคิดสรา้งสรรคใ์นทอ้งถ่ิน 

 Tai Kwun  ซ่ึงมีความหมายวา่ 'สถานีใหญ่ ' ในภาษาจีนกวางตุง้เป็นช่ือเล่นของ

สถานีต ารวจ สถานท่ีใหญ่โตแหง่น้ีประกอบดว้ย 16 อนุสาวรียป์ระกาศรวมถึง

สถานท่ีท่ีเคยเป็นสถานีต ารวจแหง่ยา่นเซ็นทรลั สถานผูพ้ิพากษา ยา่นเซ็นทรลั 

และเรือนจ า Victoria ในช่วงกลางของคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 สถานท่ีน้ีคือ

ส านักงานของต ารวจ ผูพ้ิพากษาและเป็นเรือนจ า กลายเป็นสถานท่ีใน

ประวติัศาสตรเ์หมือนเป็นหวัใจของระบบกฎหมายหากไมพ่ดูถึงความส าคญัทาง

ประวติัศาสตร ์Tai Kwun เป็นผลงานอนังดงามทางสถาปัตยกรรม อดีตอาคาร

ส านักงานใหญ่ต ารวจแหง่น้ีเป็นตวัอยา่งท่ีส าคญัของศิลปะนีโอคลาสสิก ค่ายซ่ึง

ถูกสรา้งข้ึนระหวา่งปีพ.ศ.2405 และปีพ.ศ. 2407 น้ันเป็นส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและ

เป็นท่ีรูจ้กัในเร่ืองความโดดเด่นของโคง้แบบโรมนั เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่อาคาร

เหล่าน้ีมีทางเดินแยกส าหรบัการขนส่งนักโทษระหวา่งสถานีต ารวจ สถานผู ้

พิพากษาและตวัเรือนจ าแผนการฟ้ืนฟู Tai Kwun น้ันก าลงัอยูใ่นระหวา่งการ

ด าเนินการ ดว้ยสองตวัอาคารใหมท่ี่จะประกอบข้ึนเพิ่ม ตวัสถาปัตยกรรมน้ีจะท า

หน้าท่ีเป็นพ้ืนท่ีแบบบรูณาการระหวา่งประวติัศาสตร ์วฒันธรรมและศิลปะ 

 Street Art  ยา่นประวติัศาสตรข์องถนนฮอลลีวูด้ ดว้ยอาคารเก่าแก่และรา้นบติูก

ท่ีน่าสนใจมากมาย ท่ีแหง่น้ีคือบริเวณท่ีเหมาะส าหรบัการเดินเล่นพกัผ่อน คอย



 

 

มองหาสตรีทอารท์และภาพกราฟฟิต้ีในบางส่วนของถนนและตรอกซอกซอยท่ี

อยูต่ดักบัถนน 

 Lan Kwai Fong ลานไควฟงเป็นแหล่งท่องเท่ียวยามค า่คืนท่ีฮอตฮิตท่ีสุดใน

ฮ่องกงและเป็นศูนยก์ลางของบารแ์ละรา้นอาหารมากกวา่ 90 แหง่ บรรยากาศ

จะมีตั้งแต่คู่รกันัง่จิบไวน์เก๋ๆ ไปจนถึงดวดเหลา้แรงๆ อยา่งเมามนั อีกทั้งยงัมี

อาหารมากมายหลายรสคอยบริการลกูคา้ดว้ย 

 ชิมบะหม่ีที่รา้นดงั Mak Un Kee  (ทา่นละ 1 ชาม) 

(หลงัรบัประทานบะหม่ีเรียบรอ้ยแลว้ อิสระใหล้กูคา้ไดเ้ดินเลน่ตอ่ ลกูคา้

เดินทางกลบัที่พกัดว้ยตวัเอง ทวัรเ์ร่ิม 15.30 น.หลงัจากซิตี้ ทวัรแ์ลว้เสร็จ 

ใชเ้วลาเดินทวัรป์ระมาณ 2.5 ชัว่โมง)  

 

   

Hollywood Road Man Mo Temple Upper Lascar Row 

   

Ladder Street PMQ Tai Kwun 

   

Street Art Lan Kwai Fong Mak Un Kee 



 

 

Day 3:        ฮ่องกง – อิสระ -  ส่งสนามบินฮ่องกง (-/-/-) 

เชา้ ฮ่องกง-อิสระ ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิง ถนนนาธาน ตามอธัยาศยั อาทิเช่น ชอ้ปป้ิงท่ี 

Ocean Terminal และ Harbour City กบัสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัต่างๆระดบัโลก กวา่ 

700 รา้นคา้ 

สมควรแก่เวลา เจา้หนา้ท่ีรอรบัทา่นบริเวณลอ๊บบ้ีของโรงแรม เพ่ือน าทา่น

เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (นัดล่วงหนา้ก่อนไฟลท์บินประมาณ 4 ชัว่โมง) 

.....  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

.....  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โรงแรม วนัเดินทาง 
ราคา

แพ็คเกจ / 
ทา่น (บาท) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
/ ทา่น 
(บาท) 

พกัเพ่ิม / 
หอ้ง / คืน 
Twin Room  

(บาท) 

พกัเพ่ิม / 
หอ้ง / 

คืน Triple 
Room  
(บาท) 

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) 

 
1–28 ก.พ.  
6 พ.ค – 12 ก.ค. 
 

3,500.- 3,500.- 3,500.- 
4,000.

- 

1 มี.ค. – 5 พ.ค. 3,900.- 3,500.- 3,500.- 
4,500.

- 

 
 พกัตรงคืนวนัศุกรแ์ละวนัเสาร ์มีค่าใชจ้า่ยเพิม่เติม     500 บาท/

หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งเตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 750 บาท/หอ้ง/คืน 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 

 พกัตรง 16-21 ก.พ.61  เพิ่ม 2,000 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้ง

เตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 3,000 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 

ท่าน 
 พกัตรง 5-8 /12-16/19-22 เม.ย 61/26 เม.ย. – 2 พ.ค.

61 เพิ่ม 1,500 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้งเตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 
2,000 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรม วนัเดินทาง 
ราคา

แพ็คเกจ / 
ทา่น (บาท) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
/ ทา่น 
(บาท) 

พกัเพ่ิม / 
หอ้ง / คืน 
Twin Room  

(บาท) 

พกัเพ่ิม / 
หอ้ง / 

คืน Triple 
Room  
(บาท) 

Evergreen 
Hotel@Jordan 
(Free Wifi) 
SAV Hotel@Hung Hom 
(Free Wifi) 
Regal Riverside Hotel 
(Free Wifi) 
Harbour Plaza 8 
Degree (Free Wifi) 
Silka 
Seaview@YauMaTei 
(Free Wifi) 
 

1–28 ก.พ.  
6 พ.ค – 12 ก.ค. 
 

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

- 

1 มี.ค. – 5 พ.ค. 4,500.- 4,000. 4,000.- 
5,200.

- 

 
 พกัตรงคืนวนัศุกรแ์ละวนัเสาร ์มีค่าใชจ้า่ยเพิม่เติม     500 บาท/

หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งเตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 750 บาท/หอ้ง/คืน 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 

 พกัตรง 16-21 ก.พ.61  เพิ่ม 3,000 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้ง

เตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 4,000 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 

ท่าน 
 พกัตรง 5-8 /12-16/19-22 เม.ย./26 เม.ย. – 2 พ.ค.61 

เพิ่ม 1,500 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้งเตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 

2,000 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรม วนัเดินทาง 
ราคา

แพ็คเกจ / 
ทา่น (บาท) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
/ ทา่น 
(บาท) 

พกัเพ่ิม / 
หอ้ง / คืน 
Twin Room  

(บาท) 

พกัเพ่ิม / 
หอ้ง / 

คืน Triple 
Room  
(บาท) 

City View 
Economy 
(Free Wifi) 
Metropark Mong 
Kok (Free Wifi) 
Rosedale 
Kowloon  
(Free Wifi) 
Stanford Mong 
Kok  
(Free Wifi) 
 

 
1–28 ก.พ.  
6 พ.ค – 12 ก.ค. 
 

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

1 มี.ค. – 5 พ.ค. 5,500.- 5,000.- 5,000.- 6,500.- 

 
 พกัตรงคืนวนัศุกรแ์ละวนัเสาร ์มีค่าใชจ้า่ยเพิม่เติม     1,000 บาท/หอ้ง/

คืน ส าหรบัหอ้งเตียงคู ่และ มีค่าใชจ้า่ย 1,500 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบั

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 

 พกัตรง 16-21 ก.พ.61  เพิ่ม 3,500 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้งเตียงคู่ 

และ มีค่าใชจ้า่ย 4,500 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
 พกัตรง 1-5 มี.ค.61 เพิ่ม 1,000 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้งเตียงคู่ และ 

มีค่าใชจ้า่ย 1,500 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
 พกัตรง 5-8 /12-16/19-22 เม.ย./26 เม.ย. – 2 พ.ค.61 เพิ่ม 

2,500 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้งเตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 3,500 บาท/

หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรม วนัเดินทาง 
ราคา

แพ็คเกจ / 
ทา่น (บาท) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
/ ทา่น 
(บาท) 

พกัเพ่ิม / 
หอ้ง / คืน 
Twin Room  

(บาท) 

พกัเพ่ิม / 
หอ้ง / 

คืน Triple 
Room  
(บาท) 

Prudential Hotel 
(Free Wifi) 
Park Hotel  
(Free Wifi) 
Kimberley Hotel 
(Free Wifi) 
Cityview-Premier 
(Free Wifi) 
Stanford Hillview 
(Free Wfi) 

1–28 ก.พ.  
6 พ.ค – 12 ก.ค. 
 

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

1 มี.ค. – 5 พ.ค. 6,000.- 5,500.- 5,500.- 6,500.- 

 
 พกัตรงคืนวนัศุกรแ์ละวนัเสาร ์มีค่าใชจ้า่ยเพิม่เติม     1,000 บาท/หอ้ง/

คืน ส าหรบัหอ้งเตียงคู ่และ มีค่าใชจ้า่ย 1,500 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบั

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 

 พกัตรง 16-21 ก.พ.61  เพิ่ม 4,000 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้งเตียงคู่ 

และ มีค่าใชจ้า่ย 5,500 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
 พกัตรง 1-5 มี.ค.61 เพิ่ม 1,500 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้งเตียงคู่ และ 

มีค่าใชจ้า่ย 2,000 บาท/หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
 พกัตรง 5-8 /12-16/19-22 เม.ย./26 เม.ย. – 2 พ.ค.61 เพิ่ม 

3,500 บาท/หอ้ง/คืนส าหรบัหอ้งเตียงคู่ และ มีค่าใชจ้า่ย 5,500 บาท/

หอ้ง/คืน ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 



 

 

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข 

 ส าหรบัแพ็คเกจน้ีตอ้งเดินทาง 2  ท่านข้ึนไปและตอ้งพกัท่ีโรงแรมติดต่อกนัอยา่งน้อย 2 คืน  

 ตอ้งจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 7 วนัท าการ 

 ในการท าการจองจะตอ้งแจง้ช่ือนามสกุลภาษาองักฤษตามหน้าพาสปอรต์ และตอ้งรอ

เจา้หน้าท่ีติดต่อกลบัเพื่อยนืยนัสถานะ ก่อนท าการโอนค่าใชจ้า่ย  

 ราคาเด็ก (2-11 ขวบ) มีเตียงราคาเท่าผูใ้หญ่  

 ราคาเด็ก(2-11 ขวบ)ไมม่ีเตียงพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคา2,000บาท/ท่าน  

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าท่ีพกั 2 คืน ไมร่วมอาหารเชา้ 

 ค่ารถรบัสง่ ไป-กลบั สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน Seat-in-Coach 

 (ตารางเวลารถรบัสง่ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน  

ตั้งแตเ่วลา 08.00-22.00 น.  (หากเดินทางนอกเหนือช่วงเวลาดงักลา่ว 

 จา่ยเพ่ิมทา่นละ 800 บาท / เที่ยว) 

 ซิต้ีทวัรฮ่์องกง ตามระบุในรายการขา้งตน้ Seat-in-Coach 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % (ในกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเช่น ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งพกั,    ค่าซกั รีด ฯลฯ 

 สินน ้าใจส าหรบัไกด ์คนขบัรถ 50 HKD/คน (ส าหรบัวนัท่ีมีซิต้ีทวัร)์ 

หมายเหต ุ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรุณาเช็คกบั

เจา้หนา้ท่ีก่อนส ารองท่ีนัง่อีกครั้ง  

 ราคาน้ียกเวน้ช่วงวนัหยุดเทศกาลหรือ Long  Weekends 

 


