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ซิมการดฮองกง "ABC" 7 วัน ใชไดทั้งโทรและเลนเน็ต 4G ไดมากถึง 3.5 GB พรอมฟรี WIFI ไมอั้น
400
ซิมการดฮองกง "Club SIM" 8 วัน ใชเลนเน็ต 4G ไดมากถึง 8 GB
250
บัตร ดิสนียแลนด 1 วัน (บัตรจริง) ใชไดตั้งแตวันนี้ - 31 ธ.ค. 62
ผูใหญ 2,222
เด็ก
1,675 ผูสูงอายุ 415
บัตร Disneyland Combo 1 Day "Play and Dine" ถึง 30 มิย. ผูใหญ 2,490
เด็ก
 ูงอายุ 1,150
1,850 ผูส
โปรโมชั่นชุดสุดคุม ในชุดประกอบไปดวย คูปองอาหาร ในดิสนียทานละ 1 เซ็ต, ตั๋วดิสนียแลนด 1 วัน

บัตร Disneyland Combo 2 Day "Play and Shope" ถึง 30 มิ.ย ผูใหญ

2,790

เด็ก

2,070

ผูสูงอายุ

720

ผูใหญ

1,640

เด็ก

860

ผูใหญ
ผูใหญ
ผูใหญ

740
1000
350

เด็ก
เด็ก
เด็ก

410
690
250

โปรโมชั่นชุดสุดคุม ในชุดประกอบไปดวย ตั๋วดิสนียแลนด 2 วัน, คูปองชอปปงในสวนสนุก 15 เหรียญ x 2 ใบ

บัตรโอเชียนปารค ทุกโปรโมชั่น ใชไดตั้งแตวันนี้-31 ธ.ค. 62
> บัตรโอเชียนปารค 1 วัน ใชไดตั้งแตวันนี้ - 31 ธ.ค.
บัตรกระเชานองปง ใชไดถึง 31 ธ.ค. 19
> บัตรกระเชานองปงธรรมดา (พื้นธรรมดา) ใชบริการเวลาใดก็ได
> บัตรกระเชานองปงคริสตัล (พื้นใส) ใชบริการเวลาใดก็ได
บัตร Peak Tram ฟรี SKY Terrace ถึง 30 มิ.ย.

นั่งรถรางขึ้นเขา ชมวิว ที่ยอดเขาที่สูงที่สุดในฮองกง "เดอะพีค" พรอมกับการชมวิวในมุมมองที่กวางยิ่งขึ้นที่ Sky Terrace

บัตร Sky 100 เขาใชเวลาไหนก็ได ใชไดตั้งแตวันนี้ - 30 มิ.ย.
บัตร Big Bus ใชไดตั้งแตวันนี้เปนตนไป ใชไดถึง 30 มิ.ย.

ผูใหญ

เด็ก
ผูใหญ /เด็ก

540

390
1,050

เดินทางรอบเกาะฮองกงกับรถเปดประทุน 2 ชั้น ซึมซับบรรยากาศการทองเที่ยวรอบเมือง ที่ใหคุณวางแผนการเดินทางไดงายๆ รถจอดตามแหลงทองเที่ยวสําคัญตางๆ

บัตรลองเรือสําเภาโบราณ Duckling ถึง 31 ธ.ค. 19
ลองเรือศึกษาประวัติศาสตรและความเจริญริมน้ํา สองฝงรอบอาว ถายรูปวิวสวย

รอบ 16.30, 17.30, 18.30, 20.30

รอบ 19.30 ดูโชวซิมโฟนี่

ผูใหญ 790
ผูใหญ 1,190

เด็ก 650
เด็ก 990
ไป-กลับ ฝงฮองกง
890

ไป-กลับ ฝงเกาลูน
รถรับสง ฝงเกาะเกาลูน ถึง 31 ธ.ค.
790
รถ 7 ที่นั่ง เที่ยวละ
รถรับสง สนามบิน-โรงแรม แบบสวนตัว (Private Transfer) ถึง 31 ธ.ค.

3,400
4,500
ฝงเกาะเกาลูน
1,100

รถ 28 ที่นั่ง เที่ยวละ

รถรับสง ไป-กลับ พรอมซิตี้ทัวรรอบเกาะฮองกงครึ่งวัน พรอมอาหารเชาติ่มซํา ถึง 31 ธ.ค.

บริการรถรับสง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน พรอมบริการทานดวยซิตี้ทัวรรอบเกาะฮองกงครึ่งวันขอพรสุขภาพวัดหวังตาเซียน,ขอพรโชคลาภวัดกังหัน,ชอปปงกังหันและรานสมุนไพรจีน

รถรับสง ไป-กลับ พรอมซิตี้ทัวรรอบเกาะฮองกงเต็มวัน อาหารเชาติ่มซํา,ชวงบายกระเชา ถึง 31 ธ.ค.

ผูใหญ /เด็ก

2,050

เพลิดเพลินกับการเดินทางทองเที่ยวรอบเกาะฮองกง รวมอาหารเชาติ่มซํา 1 มื้อ, ขอพรสุขภาพวัดหวังตาเซียน, ขอพรโชคลาภวัดกังหัน, ชอปกังหันนําโชคและรานสมุนไพรจีน
ชวงบายนมัสการพระใหญ วัดโปวหลิน เที่ยวชมหมูบานวัฒนธรรมนองปง โดยรถบัส, อิสระชอปปงที่หาง City Gate Outlet Mall บริการทานดวยไกดบรรยายไทย

ผูใหญ /เด็ก

ทัวรเสริมมาเกา ถึง 31 ธ.ค.

3,150

ทองเที่ยวมาเกา แบบไปเชาเย็นกลับ รวมตั๋วเรือเฟอรรี่ และ อาหาร กลางวัน นําทานทองเที่ยวสถานที่ HIGH LIGHT ของมาเกา ไดแก วัดอามา / โบสถเซนตปอล/
จัตุรัสเซนาโด / อิสระชอปปงเวเนเชียน หมายเหตุ: * ไกดบรรยายอังกฤษ ** ราคานี้ยังไมรวมคาทิปไกด 50 เหรียญ

ทัวรเสริมดิสนียแลนด ถึง 31 ธ.ค.

ผูใหญ

***ทัวรสิ้นสุดที่เดอะเวเนเชี่ยนรีสอรท

2,990

เด็ก

2,490

ผูสูงอายุ

1,500

ทองเที่ยว เพลิดเพลินกับเครื่องเลนมากมายดวยความสะดวกสบาย ไมตองกังวลเรื่องการเดินทาง รวมรถรับสงไป-กลับ โรงแรม-ดิสนียแลนด-โรงแรม

ทัวรเสริมเสินเจิ้น (ขั้นต่ํา 3 ทาน) *รวมคาวีซาจีน ถึง 31 ธ.ค.

ผูใหญ /เด็ก

1,850

เรียนรูประวัติศาสตรเมืองที่พิพิธภัณฑวัฒนธรรม, พักผอนชมสวนสวยที่สวนสาธารณะดอกบัว และรูปปนทานเติ้งเสียวผิง ตะลุยชอปปงที่หางดัง"หลอวู" มาบุญครองเสินเจิ้น
แวะชอปปงสินคาพื้นเมือง พิเศษ : เพิ่มโปรแกรมทัวรชมเมืองจําลองประเทศจีน (Splendid of China) และชมโชวศิลปะการแสดงแสงสีเสียง เพิ่มเงินเพียง 600 บาท

Seafood Dinner ที่หมูบานชาวประมง พรอมรถรับสง *ขั้นต่ํา 10 ทาน ถึง 31 ธ.ค.

ผูใหญ /เด็ก

2,200

รับประทานอาหารทะเลมื้อเย็น หมูบานชาวประมงลียุนมุน เมนูระดับพรีเมี่ยม 11 รายการ : หอยงวงชางหมอไฟ ซาซิม,ิ กุงมังกรอบเนย,กั้งทอดกระเทียม, เปาฮื้อสดนึ่งซีอิ้ว,
หอยเชลลนึ่งวุนเสน, ปูผัดขิง, ปลาหมึกชุบแปงทอด, กุงสดลวก, ขาวผัด, ผัดผักตามฤดูกาล

ลองเรือรับประทานอาหาร บุฟเฟตนานาชาติ (Bauhinia Dinner Cruise) ไมรวมรถรับสง ถึง 31 ธ.ค.
รอบ 17.45-19.15 (รอบ Pearl Of Oriental) ขึ้นที่ทาเรือ North Point
รอบ 19.30-21.30 และ 20.00-22.00 (รอบดูซิมโฟนี่ออฟไลท) ทาเรือ North Point และทาเรือ HungHom

ผูใหญ 1,250
ผูใหญ 1,700

เด็ก 950
เด็ก 1,350

